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 ަލޫމާތު ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢް ބައި:  ފުރަތަމ 

  

  03           ތަޢާރަްފ 

  ު03         ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރ 

  ެ03          އަމާޒުކައުންސިލްގ 

  ް04          ރައީސްގެ ބަޔާނ 

  ެ05          ވަނަވަރު  އަތޮޅުގ 

  ު06       ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދ 

    

ދެ    ަބައި: ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ  ވަނ 
 

 ާ07         ޙާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖ

  
 

ތި    ަބައި: ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ންވަނ 
 

 ު28      ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުނު މިންވަރު  މަސައްކަތު ތާވަލުގައި މެނުނ 

  ަބައި: ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން  ހަތަރުވަނ 

 ް32      ވަޞީލަތުގެ ޚުލާޞާ  ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި، އެހެނިހެނ 
  ެ36     ބޭނުން ހިފުނުގޮތްކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގ 

  ްވަނަ ބައި: ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ފަސ 
  ް36       ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތ 

  ު38         މެމްބަރ ކައުންސިލ 

 ް39        ލިއްޔަތުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫކައުންސިލ 

  ި40    އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި، ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައްކައުންސިލްގައ 

  ް44        ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުނ 

 ާ45         ގޮތް ކައުންސިލް ހިންގ 

  ީ45        މިންގަނޑު މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކ 

  ް46       ސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ކައުނ 

  ް47         ކައުންސިލްގެ ނިންމުނ 

 ް59           އޯޑިޓ 

  ެ60        އަޑުއެހުމާއި، ޖަވާބުދާރީވުން ރައްޔިތުންގ 

  ް61     ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައ 

  ަވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ހ 
  ް63       ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާނ 

  ާ74         ބު ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސ 

  ް76          ނިންމުނ 
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  ަލޫމާތު ތަމަ ބައި: ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢު ފުރ 

 

` 
 ތަޢާރަފު 

ެގ   2010/7ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު މި 

ލު އުތުރުބުީރ މިލަދުންމަޑު ވަނަ އަހަރު 2017 ނުލިޔެވުގޮތުގެމަތީން  ކޮށްފައިވާ( ގައި ބަޔާންށވަނަ މާއްދާގެ )109

 ލު ރިޕޯރޓެވެ.ހިންިގ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީ އަތޮޅުކައުންސިލުން

 ންުގން ަހމަޖެހިފައިވާ ންސިލްެގ މިޝަާނއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިރާއި، ކައުޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުމިރި

 ކައުންސިލުން ިނންމި ނިންމުންތަކާއި، މާލީ  ތެރޭގައި އަަހރުގެވަނަ 2017އިތުރުން ލޫމާތު ހިެމނިފައިވާނެއެވެ. މީގެގޮތުގެ މަޢު

 ިހމެނިފައިވާނެއެވެ. ވެސްޫލމާތުގޮުތން ކުރެވުނު ކަންަކމުގެ މަޢު ތަފްޞީލްގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ

 ގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް 

އާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި، އިސްާލީމ  ތަރައްޤީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި،

 މެވެ.މުޖުތަމަޢަކަށްވު

 އަމާޒު ގެ ކައުންސިލް 

ދިމިޤްރާީޠ  ،މާއިއަތޮޅަކަށް ހެދު ގިނަ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް މިލަދުންމަޑުުލ އުތުރުބުރިއަކީ

ތަނަވަސްަކމާއި ގެދޮރުެގ  މާލީމެވެ. އަދި ބިނާކުރު މަދު މުޖުަތމަޢެއް ލޯބިކުރާ ކުށް  ކަމަށްލްޙަމަސަލަސްޞުއުޞޫލުތަކާއި 

އުނގެނުމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުެގ މަުގ  މާއި،ހެދު އަތޮޅަކަށް ތަނަވަސްކަމަށް މަގުުހޅުވިފައިވާ

ވާދަކުރުމުެގ  ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މުެގ އިތުރުންތަނަވަސްކޮށް ދިނު އެންމެންނަށް

 މެވެ.ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނު
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 ގެ ރައީސްގެ ބަޔާން ކައުންސިލް 
` 

 ވިވިސްނުން އިންސާނުްނނަށް ދެއްޔާރުކުރުމުގެ ހެޔޮތަމައްދުންގެ މަތިވެރި މަގު ޚި، އާއި ރައްޤީތަ
މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ޙައްޤުތެދުމަގައިގެން ފޮނުއްވެވި އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ.  هللا تبارك وتعالى ހުސްތާހިރުވަންތަ 
ލާމުެގ ގުލްދަސްތާތަކުން ވެދުންކުރަމެވެ. އަދި ސަޞަަލވާތާއި، އަށް  محّمد صلّى هللا عليه وسلّمއުއްމަތުގެ ސާހިާބ 

  އެމާތް ނަބިއްޔާގެ މޫރިތި ޞަޙާބީންނަށް ޞަލަވާތާއި، ސަލާްމ ލެްއވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

 

އެކި ދާއިރާތަކުން  ވެސްވަނަ އަހަރަކީ 2017އެހެނިހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ފާއިތުވި 
ާކމިޔާބު އަހަރަކެވެ. ކައުންސިލްެގ މުއައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޭދ ކުރިއެރުން ތަކެއް ހޯދުނު 

 21ކައުންސިލުން ހޯދި އާމްދަނީން  ޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ.ކުރުމަށް ޚާއްހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމަމަތްތައް ޚިދު
ރަށްރަށުގައި ުކނި މެޭނޖުކުރުމަށް ދިމާވެފަިއާވ  މިޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އެުކ ހިންގިފައިވެއެވެ.ޕްރޮގްރާމެއް ކާމިޔާުބ ކަމާ
މާީލ  ހޯުދމަށާއި، ބައެއް އެހެނިހެްނ ވަޞީލަތް ޤާއިމް ކުރުމަށްލް ކުނި ނެގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ެވހިކަދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. އުފާލާއި އެކު ވިފައިވާކަންރިކަމެއް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދެއެހީތެ

ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރަކީ ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް 
ބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ފަންޑުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާ އަހަރެކެވެ. ނަމަވެްސ އެފަންޑުން ލި

އެޚިދުމަތްތައް ކުރިއަރުވާ ތަޔަރައްޤީ ކުރުމަށް ހުިރ ގިަނ ހުަރސްތަކެއްގެ ސަބަބުްނ އެންެމ އެކަށީގެންާވ ނަފާވެރިކަްނ 
ލްެގ ކައުންސި ހަރެއްވެްސ މެއެވެ. ފަންޑުެގ ޚިދުމަތްތައް ތައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގައިހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރުމަތިވި އަ

ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މެނޭޖަރުންާނއި އި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ
 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

  

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ލޯކަލް ގަންވަރންަމންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ސަރުކާރުން ިމ  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ
 އަދި  މި  ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި މިއެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު  ހާ ފަރާތްތަކަށްވެސްއެއްމެ އިދާރާއިން ކުރާ ކަންކަމުގައި ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ދެއްވާފައިވާ
 ދަންނަވަމެވެ.
 

އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާސްތެރި ދުޢާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެ ރައްޔިތުންނަށް 
 هللا سبحانه وتعالىފާގަތި ކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން އަމާންަކމާއި އުފާވެރިކަންމަީތ ދިރިއުޅުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤް 

 آمـينކުރެއްވުމެވެ. ންވަރުމި

 

 1439ރަބީޢުލްއާޚިރު  29    
 2018ޖަނަވަރީ     16    

 
 

 މުޙައްމަދު ޢާރިފް              
 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް          



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ވަނަވަރު އަތޮޅުގެ

އުތުރުބުރި ނުވަަތ  ޑުލު މިލަދުންމަ
އުތުރުން ތިން ވަނަ އަތޮޅެވެ. ، ށ.އަތޮޅަކީ
  އިނގިރޭސި އަކުރަކީ  ދެވިފައިވާ އަތޮޅަށް

C  ް73އެވެ. އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުނ 
އަތޮޅުގެ  .ދަރަޖައެވެ  6ދަރަޖަ އުތުރުން

 50ިމ އަތޮޅުގައިވާ މޭލެވެ.  37ބޮޑުމިނަކީ 
 14ތެރެއިން މީހުްނ ދިރިއުޅެނީ  ރަށުގެ

، އާއި ރަށުގައެވެ. އެއީ، ކަނޑިތީމާއި ނޫމަރާ

 ،ފީވަކާއި ،އާއި ފޭދޫ ،އާއި ގޮއިދޫ
، އާއި ނަރުދޫ ،ބިލެތްފައްސާއި ފޯކައިދޫއާއި

 ،އާއިމަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާިއ ކޮަމންޫޑ 
އަދި   ފުނަދޫ ،އާއި މާއުނގޫދޫ

 އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށަކީމިލަންދޫއެވެ. 
މާލެާއ ، ފުނަދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި

  .މޭލެވެ 123ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ 

ނިޔަލަްށ އަހަރުެގ  ވަނ2017ަ 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް . ފިރިހެނުންނެވެ 9205އަންހެނުންނާއި،  8824އެވެ. އެއީ،  18029އާބާދީއަކީ  މިއަތޮޅުގެ

ހުންނަ އަތޮުޅ  ކޮަމންޑޫގައިދެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކަނޑިތީމުގައި ހުްނނަ އަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި،  ލީމުސެކަންޑްރީ ތަޢު
އަތޮޅުެގ ހުރިާހ ލީމު ދެވެއެވެ. ހަޔަރ ސެކަންޑްީރ ތަޢުއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާިއ، މިލަންދޫ ސްކޫލުްނ ލީމީ މަރުކަޒާތަޢު

 ލިބެުމންދެއެވެ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޑަކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް، ޤާއިމުކުރެވިރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 
  .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެށ.ފުނަދޫ ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަީކ ފުނަދޫގައި ހުންނަ 

 
 

ދަނޑުވެރިކަމެެވ. ، މަސްވެރިކަމާއި މަސައްކަތަކީ ކުރާ ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ިގނަބަޔަކު އެންމެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މިއަތޮޅުގެ
ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަީނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އަތޮޅުގެ ގިނަ މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ަމސައްކަތާއި،

ވަަނ އަހަރުެގ ފަހުކޮޅުގަިއ 2015ހުޅުިވ ަނމަވެްސ ށ.ވަނގަރު "ވައިސްރޯއީ"ެގ ަނމުގަިއ  ވަޒީފާއަދާކުރަމުންނެވެ. 
ތަރައްޤީ ކުރުމުެގ  ތުރުވެރިކަންފަމީގެއިތުރުްނ ވައިސްރޯއީ ހުއްޓާލައި މިހާރު ެއ ރަށް ވެްސ ދަނީ މަރާމާތުކުެރވެމުންނެވެ. 

މީގެއިތުރުްނ . ންބާއި ކަނބާލިފަރެވެއާއި ގާކޮށި ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެއީ، ދޮޅިޔަދޫ ތިން މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ 
އާއި  އާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި ނަލަންދޫ އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ރިނބުދޫ މަޑިދޫ

މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިައްލ  .އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ އެރިޔަދޫގައި
 ފައެވެ.ކުރެވިތަރައްޤީ ވަނީ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިްޓ: 

6 

 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ 

ގެ ދަށުްނ  )ޅ(ވަަނ މާއްދާގެ  61ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުޞޫލުްނ ހިންުގމުެގ ޤާނޫނުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ނޑައަޅާފައިކަލް ގަވަރމެންްޓ އޮތޯރިޓީން ށ.ލޯ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ުޖމުހޫރިއްޔާެގ ވަނީ،  އަތޮޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަ

ސަރުކާރުްނ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގަިއ  ދާއިރާ ހިންގުމަށް، ޤާނޫނު އަސާސީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ
 ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ. ށ.އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދު

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން 

 ޑްރަިއވިްނގ ްޓރެކް ަސރަހައްދު 

  ަޞާ ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާ : ބައި  ދެވަނ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2017އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  96( ގެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު ) 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  2017ގޮތުގެމަތީން މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ 
ވަނަ މާއްދާގައި  97( ގެ 7/2010)

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 
ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި، ކައުންސިލުން ހިންާގ 

ޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަްށ ވި
ީވ ބުރާސްފަތި ދުވަުހ  12ޖެނުއަީރ  2017

ބޭއްވުުނ ކައުންސިލްެގ ގައި  10:00ހެނދުނު 
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިްނ 149ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ިމޖަލްސާގަިއ  ބަޖެާޓ ބެހޭގޮތުްނ  ފާސްކުރެވުނެވެ. 
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގަިއ 

މެންބަރުންެގ  5ގެންނެވި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ. މި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައި
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިާޒމު ހަރުދަނާކުރުމާއި، ތަރައްޤީކުރުމަށް ޚާއްޞަ  
 އިސްކަމެއް ދެވިފައިވާ ބަޖެޓެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 ޑްރައިވިންގ ޓްރެކު ތަރައްޤީކުރުން 

 ކާޑު ލައިސަންސް އަތޮޅުގައި.ށ
 ހެދުމަށް ޓެސްޓް ޕްރެކްޓިކަލް ބޭނުންވާ ދޫކުރުމަށް

 ،ހެދުމަށާއި ތަނެއް ރައްކާތެރި އެކަށީގެންވާ
 ރަށްރަށުން ގިނަ  އަތޮޅުގެ ބޭނުންތަކުގައި އެކިއެކި

 ،ފަރާތްތަކަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފުނަދުއަށް
 ،ކުޑަކުދިންނަށާއި ދިރިއުޅޭ ފުނަދޫގައި
 ،މަޑުކޮށްލާނެ ރަށްވެހިންނަށް އިސް ،ނާއިޒުވާނުން

 ހެދޭނެ ކަސްރަތުކޮށްލައި ،ހިތްފަސޭހަކޮށްލާނެ
 ޤާއިމުކުރުމުގެ  ފުނަދޫގައި މާހައުލެއް  ހިތްގައިމު



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ށ.ައތޮޅުަކއުންސިލްެގ ވެބްަސއިޓް ސްކްރީން ޝޮެޓއް.

 އަތޮުޅގޭ ަމރާމާތުުކރުމަްށފަހު 

 ކައުންސިލާ އަތޮޅު ދުވަހު ވަނ16ަ އޭޕްރީލް 2017  ނިންމައި މަސައްކަތް ރެކުގެޓް ޑްރައިވިންގ ތަރައްޤީކުރެވުނު ގޮތުން
ޑްރައިވިްނ ޓްރެކް ދަނީ ބޭނުންކުރެވެުމންނެވެ. މިއާިއ އެުކ ިމ ސަރަޙައްުދ  ފެށިގެން ތާރީޚުން  މި އަދި. ނެވެޙަވާލުކުރެވު

ސާފުކޮށް، ގަސް އިންދުމުގެ ަމސައްކަތް  ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ނިުކމެ، ކޮށްފައިވާކަްނ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.  

 ފިޔަވައްސަކަށް  ގޮސް ނިްނމާލެވިފައި ވަީނ ހަތަރުމި ޕްރޮޖެކްޓުެގ މަސައްކަްތ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކުރިޔަށް ގެން 
  ޓްރެކަކީ  ޑްރައިވިންގ މި  ކުރެވުނު ތަރައްޤީ ގޮތުން ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުބަހާލައިގެންނެވެ. 

 ރިޔަށްގެންދެވުނު ކު ަކމާއެކު އެހީތެރި ސަރުކާރުގެ  ިހމެނިގެން  ބަޖެޓްގައި  އަހަރުގެ  ވަނ2017ަ، 2016 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  -/649,915މި މަސައްކަތަށް ކައުންސިލްެގ މިއަހަރުެގ ބަޖެޓުން   .ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ

 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކުރުން 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މަޢުލޫމާތާއި، 
ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވޭ ނިންުމންތަކާއި، 
ޤަވާޢިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި، ޤަރާރުތައް  
ދުވަހުންދުވަހަށް ޢާއްމުކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުްނ 
ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޚަބަރާއި، އިޢުލާނުފަދަ 

 17 އޭޕްރިލް 2017ލިއުންތައް ސާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި 
ގައި އައު ވެބްސައިޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަން 

 ފެށިފައިވެއެވެ. 

ވޭގޮތަށް އަދި ފަސޭހައިން ލިއުންތައް އަޕްލޯޑްކުރެވޭ ގޮތަށް ކުރީ ވެބްސައިޓުގެ އެޑްރެހުގައި ފަސޭހައިން ބަލާލެ
ތައްޔާރުކުރެވުނު  މި ވެބްސައިޓް  ބޭނުންކުރަން ފެށުމާކު ކުރީގެ ވެބްސައިޓް ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ.  މި އިދާރާގެ ވެބް 

 އެވެ.    www.shaviyani.gov.mvސައިޓަކީ 
 

ރުފިޔާ  -/20,825 ބަޖެޓުން ވަަނ އަހަރުގެ 2017ވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ 
 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުތައްކުރުން 

ވަަނ ދުވަހު ވިެލްޖ 28ޑިެސމްބަރ  2016
އިންވެސްޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރެނު އަތޮޅުގޭ މަރާމާުތ 
ކުރުމުގެ ަމސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުެގ 

މަހުެގ  6ފަށައި، ފުރަތަމަ  ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީޮކޅު
ތެރޭގައި އެ ޢިމާރާތް ނިންމައި ބޭނުންކުރަން 

 ފެށިފައިވެއެވެ. 
 

http://www.shaviyani.gov.mv/


 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮުޅގޭ ނަންބޯޑު ެހދުމުގެ ަމސައްަކތުެގ ެތރެއިން 

 ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދެްނނެވުުމގެ ތެެރއިން 

ން މުިޅ ޢިމާރާުތގެ ކަރަންޓްވައިރާއި، ސީލިންގ ބަދަލުކުރުމާއި، އަތޮޅުގެ މަާރމާތު ކުުރމުެގ މަސައްކަތުެގ ތެރެއި
އަތޮޅުގޭ ، މުށި ޖެހުމާއި، ފާޚާނާތަކަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް މަރާމާތުކުރުމާއި، ފާރުތަކުން ކުލަކަހައި ކުލަލުމާއި އިބެރެންޑާގަ

އެތުރުމާއި، މަގުފާރު ތުންފަތް އަޅައި، ުކަލ  ގޯތިތެރޭގެ ޕާކުފާރުތަކާއި، ބައެއް ބައެއް މަގުތަކުގައި ގައުނަގައި އައު ގައު
 ވެއެވެ. އިގޭޓެއް ކަނޑައި ގޭޓުގެ ދޮރުފަތް ހަރުކުރެވިގެން ގޮސްފަ އައުކުރުމާއި، ވަށާފާރުގައި އިތުރު

 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު ިމމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ިމނިސްޓްރީ އޮްފ  -/1,229,000މި މައްސައްކަތަށް 
 ޒުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. ހޯމް އެފެއާ

 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުން 

ސިލްގެ ަނންބޯުޑ ށ.އަތޮޅު ކައުން 
މާރްޗ  2017ބައުވެފައިވުމާއެކު އެ ބޯުޑ ނައްޓާލައި، 

ކަންސިލްގެ ަނންބޯުޑ މަހު އަލުން ޒަމާާނ އެއްގޮތަށް 

 ތަރައްޤީކުރެވުނެވެ.

މި ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުްނސިލުެގ  

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  -/20,000ބަޖެޓުން 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ އޮޑިޝަން ބޭއްވުން 

 މޯލްޑިވްސް  ޓެލެވިޜަން އެމްގެ.އެސް.ޕީ 
 ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ަމހު ރަމަޟާން  އިން
 ފުނަދޫގެ .ށ ގެ"އަލިގަދަތަރީ އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ"

ީވ ހޮނިހިުރ ދުވަހު  29އޭޕްރީްލ  2017 އޮޑިޝަން
ފުނަދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރި  ބޭއްވުމަށްޓަކައި

ޓީމުގެ އެކަަމޑޭޝަން އާއި،  އެމް.އެސް.ޕީ
އޮޑިޝަނަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ކޮންފަރެންސް ހޯުލ ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޮއޑިޝަން 

 ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި ޓީމުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެމަތީން އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 

 އަދި  ޝިފާޢު އިބްރާހީމް ައލްއުސްތާޛު ޖަޖަކީ އޮޑިޝަންގެ ފުނަދޫ.ށ ތަރީގެ އަލިގަދަ އެންމެ  ހިރާއްޖޭގެދިވެ 

  .ޝަނޫނެވެ މުޙައްމަދު ޕްރޮޑިއުޝަރ ވީ ޕީ.އެސް.އެމްގެކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއް އޮޑިޝަން



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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2017އެހީ ކާިނވާ   

 ފުނަދޫަގއި ކުޅުުނ ބަށިމެުޗގެ ތެެރއިން 

ފަސްޓްލޭޑީ ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 
 ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން 

 

ބަށިބޯލް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 

ގައި ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނު ފަސްޓްލޭީޑ  4ފެބްރުއަރީ  2017

ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުނަދޫ އާއި، ގޮއިދޫ 

އި، ސްކޯރަރުންެގ ބައްދަލުކުރި މެޗު ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ލައިންްސމަނުންނާ

ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޓްރޭނިންގ ކޮށް މެުޗ ުކރިޔަށްގެންދިއުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަަމ ބައިވެރިވުމާިއ  

  ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އެހީތެރިކަން 
  

 ގައި ބައިވެރިވުން 2017އެހީ ކާނިވާ 
ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފުނަދޫގައި ތިބި ބޮޑެތި 

މީހުންގެ ތެރެއިން "ކިޑްީނ" ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ 

ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

 2017ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ކޯ ިއން  ިއސްނަގައިގެން 

 ވާ އެހީކާނިގައި ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު " 11މާޗު 

ގައި މި އިދާރާގެ މުވައްޒުން ޢަމަީލ ގޮތުްނ " 2017

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

    

ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީތެރިކަމެްއ  -/5,000ނަމުގައި  ގެ ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެކައުންސިލް އޭގެ އިތުރުން  

  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 

 ދަރުބާރު ބޭއްވުން ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުން މަޤާމުެގ 

 ވަަނ ދުވަުހގެ ރޭ ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނެވެ. 3ޖޫން  2017ހުވާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ދަރުބާރު 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ހުވާކުރުުމގެ ަދރުބާުރގެ ތެެރއިން 

 ހުވާކުރުުމގެ ަދރުބާުރގެ ތެެރއިން 

 ޓްރާސްޕޯޓް ޚިދުަމތް ޯފރުކޮށްެދނީ..

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންިސލަރުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިްލ 

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ފުޅެވެ. އަދި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ދަރުބާރު ފައްޓަވައިދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދެވެ.  ރަސްމިއްޔާތު ތަޢާރަފް ކޮށްދެއްވީ

އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުްނސިލަށް 

އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުން މި 

ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހުވާކުރައްވައި، ހުވާގެ 

އިޤްރާރުތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު 

ޤައުމީ ަސލާމުންނެވެ.ިމ  ނިމިގެން ދިޔައީ

ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ކައުންސިލަރުންގެ ފޮޓޯ 

 ސެޝަނަކާއި، ފިނިހިއްޕެވުމެއް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. 

މި ރަސްމިއްޔާތު ކުލަގަދަކޮށް ބޭއްވިފައިވަނީ 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 

ފުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުުލމާއި، އެހީތެރިކަްނ މުވައްޒަ

ލިބިގެންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮުޅ ތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ 

ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަްސމިއްޔާތަށް 

ލޯކަލް ، ެމޖިސްޓްރޭޓުންގެ ދަތުރުތައް  ވަޑައިގަންނެވި

ގަވަރަމެންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި، ރަށުކޯޓުތަކާއި، 

 ން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ގެން މިއިދާރާއިކައުންސިލްތަކާ ގުޅި

 

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް  
ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ 
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 

 މިއަހަރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވިފައިވެއެވެ.  އެގޮތުން 
 13ފަރާތަކަށް ރަިޖސްޓްރީ ހެދި،  88ތެރޭގައި 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިްޓ: 

12 

 ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން 

 ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، އނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

ނުޑ ލައިސަންްސ ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް ހެދުމަްށ އެދުނު ފަރާތަކަށް އޮޑީ ނަ  445ންބަރު ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއްގަމާއި، ކަ
ނޑުެގ  350ކާުޑ ފަރާތަކަށް ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ދެވިފައިވާއިރު އެއްގަމު ލައިސަންްސ  ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވި، އެއްގަުމ އަދި ކަ

 189ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޯޑްވާދިނަސް ރަސީދު ހިފައިގެން އައި ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައި  173ލައިސަންސް ފޮތް 
އަދި ީމގެ އިތުރުން ޑްރައިވިންގ އެްގޒަމިނަރުންެގ އެލަވަްނސްެގ ފަރާތަކަށް ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 

  20,670.00ކަރަދުތަކަށް  އަދި ލައިސަންސް ކާުޑ ހެދުމަްށ އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހުނުރުފިޔާ   7,225.00ގޮތުގައި 
   ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ. 27,895.00ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމުލަ މި ޕްރޮގްރާމަށް 

 

 ބޭއްވުން   2017މުބާރާތް  ޤުރުއާން  ވިޔަވަތި

ކީރިތި ޤުރުއާްނ ތަޖުވީދުގެ ށ. އަތޮޅުގައި 
އި،  ޔާއުނގައްނައިދިނުމުގަ ހަމަތަކުން އުނގެނުމާއި،

 ތަރުތީލްކޮށް ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލްކަން ދެއްކުމުގައި 
އަތޮުޅ ރައްޔިތުންގެ ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި، 

ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި، 
އި، ލާކޮށް ދިރުވަޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާ

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ފެތުރުމަށާއި، 
 ތަމްސީލުކުރާނެ ޤާބިލު ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ އަތޮޅު 

 ފަހަރު ބާއްވަުމން އަންަނ މުބާާރތެކެވެ. 1ކޮންމެ އަހަރަކު މަޤްޞަދުގައި 

ިމ "ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް" މިނަމަްށ ބަދަލުކޮށް  ،އަތޮުޅ ޤުރުއާްނ މުބާރާތްވެްސ ށ.  އަހަރު ވަަނ 2017 މި
ރަށްރަށަށް އަތޮޅުެގ   ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުަކޒުގައި ބޭއްވުނެވެ.ށ.އަތޮޅު  އަށް  19އިން  16ނޮވެމްބަރ އަހަރުގެ 

، ފުނަދޫއިމަގު، ޮކމަންޑޫ، ަކނޑިތީުމ، ގޮއިދޫ، ފޭދޫ، ފީވައް، ބިލެތްފަހި، ފޯކައިދޫ، ޅަ ިމ މުބާރާތުގައި ބޭއްވި  ހުޅުވާލައިގެން

ދަރިވަރުންނާއި، ނުބަާލ  60ދަރިވަރުން ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ، ަބލައިގެން ކިޔެވުމުެގ ގޮފީގައި  92 ޖުުމލަިމަލްނޫދްނ  
 ފިރިހެން ދަރިވަރުންނެވެ.  28އަންހެން ދަރިވަރުންނާއި،  64ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ިހމެނެނީ 32ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި 

 

އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މި މުބާރާތް 
ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަނީ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ނަމުގައި 

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ޓީމުތައް ބައިވެރިކުރާގޮތަށެވެ. 
ގަިއ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ރަށެއް ކަނޑައެޅުމު

ކުރުމުްނ މުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގަިއ އިޢްލާނުފުރުޞަތު ދިނު
ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްބޭއްވުމަށް 

މި  ހަމައެކަނި ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސިްލ އިދާރާއިންނެވެ.
ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވަނީ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ބަޖެޓް ފާސްކުރުުމގެ ޖަލްާސގެ ތެެރއިން.

ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެ ރަށުގައި ޤާއިމުވެފައިހުރި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއި،  ށ.އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެއިދާރާއާއި، 
 174,167.29ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް  މި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. 

 ވަނަ ފަރާތަކަށް   ުޢމްރާ ދަތުރެއް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 1މި މުބާރާތުގެ އިވެއެވެ. ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފަ

 ތަރައްޤީގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 

އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ އަތޮޅުރަށްރަށުގައި އުފެދިފައި ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުާރ ހުރި 

މާލީއެީހ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެްއ ކޮމިޓީތަކަށް 
މަހުގެ ތެރޭގައި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު 2017

 ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ުހޅުވާިލ މި 
ފުރުޞަތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާީލ 

 ތަރައްޤީއަށް ހެނުންގެ އަން 6އެހީތެރިކަމަށް އެދުނު 
ކޮމެޓީއަށްވަީނ މާީލ އެހީތެރިކަްނ  މަސައްކަތްކުރާ

ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. މި މާީލ އެހީއަކީ އަްނހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިދާރީ ަމސައްކަތްތަކަށް ލުޔެްއ 
އަންހެނުންެގ  މަށާއި،އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުސިޔާސީ ގޮތުންނާއި  ހޯދައިދިނުމަށާއި ކޮމެޓީތަކުން

މާީލ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފޯރުކޮށްދެވުނު އެހީއެކެވެ.  ކަންކަމަށްއެކިއެކި ތަރައްޤީއަށް ރާވާ ހިންގާ 
ފައިވާ ޢަދަދުންނެވެ. މިގޮތުން ށ.ނޫމަާރ ވަނީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ރަށްރަށް ކަނޑައެޅިމި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި

ރުފިޔާ، ށ.ފުނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  3744.00 އަށްއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 
ރުފިޔާ،  ށ. މިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 6967.00މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 

ރުފިޔާ، ށ. ފޯކައިދޫ  4292.00ރުފިޔާ، ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  6777.00
ރުފިޔާ، ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  5705.00ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އަ

ެއ އިދާރާތަކަށް ވަނީ މާލީއެހީގެ ގޮތުގައި ރުފިޔާ  33,401.00މުަލ ރުފިޔާ އާއެކު ޖ5916.00ުމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 
 ޖަމާކޮށްދެވިފައެވެ.

 
 ރޯލްއައުޓްކުރުމުގެކައުންސިލް ފައިނޭންސް މޮޑިއުލް -އީ  އާއި، 2017ށ.އަތޮޅު ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 

 ޓްރެއިންގ

އަްށ 2ން ޑިެސމްބަރ 29ނޮވެމްބަރ  2017ތޯރިޓީ ގުޅިގެްނ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ލޯކަްލ ގަވަރމަންްޓ އޮ
 ޓްރެއިނިންގް  ރޯލްއައުޓްކުރުމުގެ މޮޑިުއލް ފައިނޭންޝަލް ކައުންސިލް-އީ  އަދި 2017 މަހާިސންތާ ވިޔަވަތި އަތޮޅު.ށހިންގުނު 

ބޭފުޅުންނާއެކު  7ބައިވެރިންނާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން  32ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން  14ގައި އަތޮޅުގެ 
  ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ. 39ޖުމުލަ 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ވިަޔވަތި މަާހސިންާތގެ ބަިއެވރިން.

 މާލީއެހީ ޙަވާލުކޮށްެދްއވަނީ...

ަރށު ފެންވަރުގައި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ުކިނ ވަނަ އަހަރުެގ ވިޔަވަތި މަހާސިންާތ އަާމޒުކުރެވުނީ 2017
މެނޭޖުކުރުމާއި ުކނި ނައްތާލާނެ ނިާޒމެްއ 
ޤާއިމްކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން މަާހސިންތާގެ ބައިވެރިްނ 
ވަނީ ށ.ފުނަދޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްަމންޓް ސެންޓަރަްށ 
ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވާފައެވެ. އަދި 

ޅަށް ުކިނ ށ.އަތޮޅުގައި މިވަޤުތު އެންމެ ރަނގަ
ރަށް،  3މެނޭޖްކުރައްވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

ށ.ފުނަދޫ، ށ.މާއުނގޫދޫ އަދި ށ.ފޯކައިދޫ 
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެރަށްރަށުގައި ކުިނ 
މެނޭޖުކުރައްވަުމން ގެންދަާވ ގޮތާއި، މަސައްކަްތ 
ފެއްޓުމަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް އަދި ރަށު 

ވާ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންްޓ ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލެވިފައި
ވަނަ އަހަރަށް ރަށްރަށުގައި ުކިނ 2018ޕްލޭންގެ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނާިއ ހިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ަމސައްކަތު ތާވަލެއް ކޮންެމ ރަށަކުންވެސް ޑްރާފްޓްކުރެވުނުވެ. އަދި 
އި ރަނގަޅަްށ ކުނި މެޭނޖްކުރައްވަމުްނ ގެންދަވާ ރަށްރަށުގެ ވޭސްްޓ މެޭނޖްމަންްޓ ޕްލޭްނ އަދި ކުިނ މެޭނޖްކުރުަމްށ އަތޮޅުގަ

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ހުރިހާރަށަކަށް ހިއްޞާކުރެވުނެވެ. 
 

 އެންރޯްލމަންޓް  ޮމޑިއުލް ފައިނޭންޝަލް ކައުންސިލް -އީ  އަދި 2017 މަހާސިންތާ ވިޔަވަތި އަތޮޅު.ށ
ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވީ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް،  ޓްރެއިނިންގް

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީްސ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާރިފް އަިދ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިްލ އިދާރާގެ އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 
 ލް މުޙައްމަދު ހަސަންއެވެ.އަލްފާޟި

 
 

ގުޅޭ އިދާރީ ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކުނިމެނޭޖުކުރުމާ
 ކަތްތަކަށް މާލީއެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން މަސައް 

 
 ނައްތާލުމަށް ކުނި  ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި

 ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  އިދާރީގޮތުން މަސައްކަތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ
 ރައްޔިތުންނާއި  ،ތައްޔާރުކުރުމާށާއި ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހައި
 ،ކުރުމަށާއި އިންތިޒާމު  ބައްދަލުވުންތައް ޙިއްސާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު

 އެހެނިހެން  ބޭނުންވާ ނައްތާލުމަށް ގައިގޮތެއް ދެމެހެއްޓެނިވި ކުނި
 ލީ އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެވުނެވެ. މާ ހޯދުމަށް ތަކެތި ބޭނުންވާ ކުރުމަށާއި ކަންކަން

 
ވަނަ އަހަރުެގ  2017ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކަށްއަތޮޅުގެ އެގޮތުން 

 ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.  ަރށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކާގައި  2ޑިސެމްބަރ  2017 ރުފިޔާ 100,000.00 ބަޖެޓުން 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފީވަކު ިޞއްޙީމަރުކަޒު ަމރާމާތުުކރުމުެގ މަަސއްކަތް ަޙވާލުކުރުން 

 މާލީ އެހީ ދޭ ިލއުން ަޙވާލުކުރަނީ 

ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ރަށްކާތެރި ގޮތުގައި 
ނައްތާލުމާއި، ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 

 ހީދިނުން ޤާއިމުކުރުމަށް މާލީއެ 
ރައްކާތެރި އުފެދޭ ކުނި ރަށްރަށުގައި ށ.އަތޮޅުގެ 

 ގޮތުގައި ނައްތާލުމަށާއި ކުިނ މެޭނޖުކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 
ީލ މާ މަހުގެ ތެރޭގަިއ  6ވަަނ އަހަރުެގ ފަހު 2017ޤާއިމްކުރުމަށް 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. ށ. ކަނޑިތީމު، ނޫމަރާ، ގޮއިދޫ، 
ބިލެތްފަހި، ފޯކައިދޫ، ނަރުދޫ، މަރޮށި، ޅައިަމުގ ފޭދޫ، ފީވައް، 

ގެ ރޭޓުން ޖުމުަލ ރުފިޔާ  30,000.00މެ ރަށަކަށް ރަށަށް ކޮން 14ކޮމަންޑޫ، މާއުނގޫދޫ، ފުނަދޫ، މިލަންދޫ އާއެކު ުޖމުލަ 
  ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.މާލީ އެހީެގ ގޮތުގައި  ރުފިޔާ 420,000.00

 

 ފީވަކު ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް ލެބޯޓްރީ ޤާއިމުކުރުން ށ.
 

ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި  2017 ށ.ފީވަކު ސިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް ލެބޯޓަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 ވުނެވެ. ވި ކަމާއެކު އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދެހަލު

 

މަސައްކަތް އަވަސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ނަންބަރު : މި 
23-OAA/227/2017/4 (04  2017ޑިސެމްބަރ)  ެއެދިލައްވާފައިވާތީ، މިމަސަކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބީލަން ހުށައެޅި ަފރާްތތަކުގ

ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އޭ.ޓޫ.އައި 
ކޮންސްޓަރަކްޝަން އަށް، އެފަރާތުން ުހށައަޅުއްވާފައިވާ އަގު 

ރ )ދެލައްކަ ފަންސާސް ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ 257،405.40
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް  30ލާރި(އަށް  ފަސް ރުފިޔާ ސާޅީސް

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ 12ޑިސެމްބަރ  2017ނިންމާގޮތަށް 
 ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

 

މަސައްކަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިން  މި 

މިމަސައްކަތް ފަންޑްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްއެކެވެ. 

 ޢިމާރާތުގައި އްޙީމަރުކަޒުގެޞިކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ނޑާ ވަދެވޭގޮތަށް ރުންބޭ ރާނާ މައްޗަށް ފާރުތަކުގެ ގިފިލީގެ ،ވަޅުތަޅާލައި ގިފިލީގެ 2 ހުރި މިހާރު  ުފރާޅާ  ޢިމާރާތުގެ މައި ދޮރުކަ

 .ގޮތަެށވެ ފުރިހަމަކުރާ މާނިން މަސައްކަތްތައް އެތެރޭގެ ހިޔާކޮށް ގުޅުވައިގެން

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ސައްަކތްތަުކގެ ެތެރއިން ރަށުަކއުންސިލްަތއް މޮނިަޓރކުރުުމގެ މަ   

 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން  ށ.އަތޮޅު 

ށ.އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މި އަހަރު ބަޖެޓްކޮށްފައިާވ 
އަްށ  4އަށް  ޖެނުއަރީ  2018 އިން  26ިޑެސމްބަރ  2017ރޮގްރާުމ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޕް

 ޔަށްގެންދެވުނެވެ. ކުރި
 

 -ރުތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައިވަނީ:މިދަތު ގެންދެވުނުކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށްދެ ޓީމަ
 މުޙައްމަދު ޙަސަން އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ -1
 ޙަމްދޫން ނަސީުމ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ -2
 މަމްދޫޙް ނަީސމު ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  -3
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ރިޝްފާ އެސިސްޓެންޓް -4
 ނަހުޒާ ޢަލީ އެކައުންޓްްސ އޮފިސަރ -5
 ޢަލީ ރިފާޢު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ -6
 އިބްރާހީމް ސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ -7
 އެސިސްޓެންޓް އެްޑމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރهللا ސާލިމް ޢަބްދު -8
 އާމިނަތު މޫާސ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ -9

 އަޤްލީމާ ޢަބްދުއްޞަމަދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  -10
 

މީެގ އިތުރުން ޒިންމާދާުރ އިސްވެރިޔާ މުޙައްމަުދ ޙަމީދު އާއި، ކައުންސިލަރުްނ އެބޭފުޅެއްެގ ދާއިރާގެ ރަށްރަްށ  
 މޮނިޓަރކުރުމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ 
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންުގމުގެ ޤާނުުނ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ނ(ގައި 8ެގ  2010/7ނަންބަރު 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ 

ލިޔެކިއުންތައް ފައިސާއާ ބެހޭ މުއާމަލާތްތަކާއި، އިދާީރ 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި، އިދާރީ ދާއިރާތައް 
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް 
ދޭތޯ ބެލުމަށާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށް 

  .ޕްރާމެކެވެ  ވުނުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދެބާރު
 

ހިއްސާކޮށް، މުވައްޒަފުންނާ  އެ މައްސަލަތައް މި ދަތުރުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ،
ކައުްނސިލުްނ މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ  އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އިތުުރން ކުރެވޭެނ ގޮތުގެ އެކަންކަން ރަނގަޅު

 ޙަރަކާތްތައް ހިނގާފައިވާ މިންވަރާއި، ފެންވަރު ބަލައި އެކަންކަމާެބހޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދު ދެވިފައިވެއެވެ. 
 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  -/29,200މި ޕްރޮގްރާމު ިހންގުމަށް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އެސް.އާުޜ.ީސގެ ޓީމު 

 ފުނަދޫ ސްކޫލުަގއި ޭބއްވުުނ މަޢުލޫމާުތ ދިނުމުެގ ެސޝަންެގ ެތރެއިން 

އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 
ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 2017

 ބައިވެރިކުރުން 

ށ.ފުނަދޫގައި ޤާއިމުވެފައިހުރި ސަރުކާރުގެ 
ނޮވެންބަުރ  2017މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުާވލައިގެން 

ފުނަދޫ ފުޓްޝަން ދަނޑުގަިއ އަށް   23އިން  14
ސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް އިންޓަރއޮފީކުރިޔަށްދިޔަ 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ަތމްސީުލ ކުރުމުެގ  ގައ2017ި
ސްޓަރފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ނަމުގަިއ ގޮތުން 

 ޓީމެއް ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. 
ެގ މެދުގަިއ މުއައްސަސާތަކުމުވައްޒަފުންެގ މެދުގައި އެކުވެރިަކން އާލާކުރުމަށާއި، އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށާއި،   

މި މުބާރާތުގައި ޓީމެްއ ބައިެވރިކުރުވާފައިވަނީ ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބު މެދުވެރިކޮށް ބަދަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގުޅުން 
 އެކުލަބުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުާމ އެކުގައިކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. 

 
 އެއްގަމު ލައިސަންސް ފޮތް ކާޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެްނ އެއްގަމު ލައިސަްނސް ފޮތް ކާޑަށް ބަދަލުކުރުުމެގ 
 2017ދާއިރާގައި  4ޕްރޮގްރާމެއް ށ.އަތޮޅުގެ 

 އަށް ބޭއްވުނެވެ.  20 -19ސެޕްޓެމްބަރ 
 

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިްނ ކަނޑިތީމުގަިއ 
މީހުން،  69ބޭއްވުނު އިމްތިޙާނުގައި ެއ ދާއިރާއިްނ 

އެދާއިރާއިްނ ބޭއްވުނު އިމްތިޙާނުގައި މިލަންދޫގައި 
މީހުން، ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނު އިމްތިޙާނުގައި ެއ  166

މީހުްނ، ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވުުނ  121ދާއިރާއިން 
 55ދާއިރާއިން  އެރަށް ހިމެނޭއިމްތިޙާނުގައި 

މީހުން ބައިވެރިެވ  411މީހުންނާއެކު ުޖމުލަ 
 ފާސްވެފައިވެއެވެ. 

 

ޕްރޮގްރާމެއް ކަްނ ްނ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު އަތޮޅުކައުންސިލްެގ ބަޖެޓުމި ޕްރޮގްރާމަީކ ށ. 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

ވޭނެއް ހޯދުން އައު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް  

ދުވަސްވެ ބައުވެ ވޭނުގެ އިްނޖީނުގެ ގިަނ ވޭްނ ގިނަދާރާގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އި
ރުމުންވެސް މަްއސަލަތަްއ ކެއް ހުރުމުންނާއި އަދި ވޭން ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން މަރާމާތުކުމައްސަލަތަ

ވާތީ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރަްނޖެޭހ އެއްގަމު ދަތުރުތައްކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަކުރުމަށް އަތޮުޅ ހައްލުކުރެވިފައިނު



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހޯދުނު އައު ވޭން 

ޕެސެންޖަރ ވޭނެްއ    ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އައު 
ގަތުމަށް  ނެއްގަތުމަށް ބަޖެޓްގައި ހިމެނުނެވެ. މިގޮތުން ވޭ

 އިޢުލާންކޮށް ބީލަން ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަން 
އޯލް ކާމިޔާބުކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

ސްޓްރަކްޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެްޑ އިންނެވެ. އޯްލ 
 2017 ލިމިޓެޑާ މި މަސައްކަތްސްޓްރަކްޗަރ ޕްރައިވެޓް 

 25ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  ވަަނ ދުވަހު 17 ޑިސެންބަރު
-DBA) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިސާްނ ބްރޭންޑްެގ 

CWFFWN)  ްޖަރ ވޭނެްއ އަތޮޅުކައުންސިލަްށ ޕެސެނ
 ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށެވެ. 

 

 2017 ( ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ހަތްރުފިޔާ)  ރ. 297,937.00 މި ވޭނުގެ ޖުމުލަ އަގު 
 ގަނެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ދައްކައި 28ޑިސެންބަރ 

 

 ކައުންސިލްގެ ރިޒާވުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުން 

 2016އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ މާލިއްޔަތުން ދޫކޮށްފައިވާ މަދަދު ލޯްނ ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ލޯން ނުދައްކައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު  ޤަވާޢިދުން ރާތްތައްނިޔަލަށް ލޯން ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފައިނުވާ ފަ ގ30ެޑިސެމްބަރ 

އެފަރާތްތަކަށް ލޯން އަނބުރައި ދެއްކުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތްތަކުން  ،ޖޫރިމަނާއެއް ވެފައި އޮތުމާއި
ށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ރިޝެޑިއުލްކުރުމަ ކައުންސިލުން މަޢާފްކޮށްދެއްވާ ލޯން އެގްރީމެންޓް 80ދައްކަވަން ޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ %

 37މިގޮތުން ޯލން ޤަވާއިދުން ދައްކަމުން ނުދާ  ނިންމުނެވެ.ޖަލްސާއިްނ  ވަނ151ަދިނުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 )އަށްލައްކަ އެގާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް 811,961.04 އަށްވާ ފައިސާ  80%ފަރާތެއްގެ ލޯނުގެ ޖޫރީމަނާގެ 

އެފަރާތްތަކުގެ ލޯން އެގްރީމެންޓް ރިޝެޑިއުލްކޮށް އިތުރު ( ކައުންސިލުން މަޢާފްކޮށްދެއްވައި، އެއްރުފިޔާ ހަތަރު ލާރި
 ފުރުޞަތެއް ދެވުނެވެ. 

ނުވާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެ މަޢުލޫމާުތ ހިއްސާކުރުމަށްޓަކަިއ ފައިބައިވެރިވެ ލޯުނ ނިްނމާމަދަދު ލޯނުގަިއ 
އަތޮޅުގެ އެފަދަ މީހުްނ ތިބި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށް މިއަހަރުެގ ބަޖެޓްގައި ިހމަނައި، ެއ ދަތުރުތައް މިއަހަރު ތެރޭގަިއ 

ރުފިޔާ   7,000.00ބަޖެޓުން ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިޕްރޮގްރާުމ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްެގ 
  ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 ދޫކުރުން  ރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ މާލީއެހީޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކު 

އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޓީމުތަކުން ކުޅިވަރަށް އެހީތެރިވުމަށް އެދެމުންދާތީ، 
މުބާރާތްތަކުގައި އެ އެހީތައް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދެމެހެއްޓެވި ގޮތެއްގައި ދެމުންގެންދިއުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު 

ވާދަކުރާ  އެހީދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅު މުބާރާތްތަކުގައިއަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް 
 ވަނަ ޢާއްމު ަޖލްސާއިން ނިންމުނެވެ. 6ވަަނ ދައުރުގެ 3މިކައުްނސިލްގެ  ޓީމުތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަްށ 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރު 

މުބާރާތުގެ ތެރެއިން....ފަސްޓްލޭޑީ ބަށި   

ވަނަ އަހަރުެގ 2017އެގޮތުން    
ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަމުބާތުގައި  މިނިވަން 

ބައިވެރިވެ، ޒޯންގައި ކުޅެ، އަދި ފައިނަލް ބުރަށް 
ދަތުރުކޮށްފައިވާ މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް 

ރުފިޔާ އާއި، ފަސްޓްލޭޑީ ބަށިބޯޅަ  30,000.00
ބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެފައިވާ ށިޗެމްޕިއަންޝިޕް ބަ

ރުފިޔާގެ އާއެކު  7,000.00ށ.ގޮއިދޫ ބަށިޓީމަށް 
ރުފިޔާ މާލީެއހީގެ ގޮތުގަިއ   37,000.00ޖުމުަލ 
އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި  2017

ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ 
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެްނ 

   ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ކުރިޔަށްގެންދެވުނު
 
 

 

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް 

ވިޔަވަތި ގެންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުްނސިލްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރުން އެކަށީ މި

އެގޮތުްނ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ 

 ވަނަ އަހަރ2017ުފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް 

 ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

ުރ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއ2016ިމިދިޔަ 

 ރުފިޔާއެވެ. 557,461.47 މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

ޑިސެމްބަރ  2017 ން 1ޖެނުއަރީ  2017އަދި 

 ރުފިޔާ 982,227.83ނިޔަލަށް ގެ 31

 ވަނަ އަހަރުގެ  2017ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  488،383.78ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް 

ރުފިޔާ  298,071.48މި ޕްރޮގްރާމުން ޑިވިޑެންޓުގެ ގޮތުގައި  ރުފިޔާއެވެ.493,844.05ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

  ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް 

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމް 
 

މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްާރމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުުޅމުގެ ފެންވަުރ މަތިކުރުމަށާއި، ކުރިންސުެރ ހިނަގމުްނ އަިއ 
ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި، ކައުންިސލަށް އާމްދަީނ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

 ގަންފެށުނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ހިން
 

 ްނ  1ޖެނުއަރީ  2017ރުފިޔާއެވެ.   3,001,651.39އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2016
ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ރުފިޔާ  3,547,591.74ގޮތުގައި ޖުމްަލ  ރިޕޭަމންޓުގެެގ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ  31ޑިސެމްބަރ  2017

ނިޔަލަްށ ވަަނ އަހަރުެގ  2017މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުެގ ޚަރަދަށް އެއްވެްސ ފައިސާއެއް ޚަަރދުކުރެވިފައި ނުވާއިރު، 
 ރުފިޔާއެވެ.  3,471,686.74މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

 
ގެ ނިޔަލަށް ދައްާކ  2016ޑިސެމްބަރ  31ދަށުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  މި ޕްރޮގްރާމު

ޚަލާޞްނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ެތރޭގައި ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމުެގ 
 ދަށުން ދެވިފައިވާ ލުޔާއެކު ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ލޯނު ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށް އަދި ނުދައްކާ ތިބި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ލޯނު

 ދައްކަން ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 
 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް 
މިކައުންސިލްގެ ބެުލމުގެ ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ިމ 

ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާނެ 
ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުްނ 
"ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަްށ 

 . ދޫކުރަމުންނެވެ
 

ވަނަ އަހަރު ނިުމނުއިުރ 2016މިދިޔަ 
ރުފިޔާއެވެ.  427,559.50މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

ޑިެސމްބަރ  2017 ން 1ޖެނުއަރީ  2017އަދި 
ޢިމާރާތުެގ ކުލީެގ ގޮތުގަޔާއި، ނިޔަލަށް  ގެ  31

 ރުފިޔާ 569,340.00ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން 
 ނިޔަލަށް މި ނަ އަހަރުގެ ވ2017ަ، ވެފައިވާއިރުދުޚަރަ ރުފިޔާ 45,942.21ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް މިލިބިފައިވެއެވެ. 

 އަށްރެވެނިއުރުފިޔާ  226,859.50މި ޕްރޮގްރާމުން ޑިވިޑެންޓުގެ ގޮތުގައި ރުފިޔާއެވެ.  523,397.79ގެ ބާކީއަކީ ޕްރޮގްރާމު
  ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
  

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 ފުނަފަތި ފާމަސީ 

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް 

މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްުމ ރައްޔިތުންނަށް 
 ސްލިބޭެނ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި،ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭ

އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްލިބޭނެގޮތް 
ހަމަޖައްސައިދިނުމާިއ، ކައުްނސިލަށް އާމްދަީނ 
އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ 

 ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ހިންގޭދަށުން 
 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިުރ  2016 މިދިޔަ
ނިޔަލަްށ  ގެ 31ސެމްބަރ ޑި 2017އިްނ  1ޖެނުއަީރ  2017އަދި  އެވެ. ރުފިޔ1,259,982.93ާޕްރޮގްރާމުެގ ބާކީއަކީ  މި

 2017ޚަރަދުވެފައިވާއިރު ރުފިޔާ 987,975.47ގުމަށް ހިންލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް  ރުފިޔާ 1,924,771.90
ިމ ޕްރޮގްރާމުްނ ޑިވިޑެންޓުެގ ގޮތުގަިއ ރުފިޔާއެވެ.   936,796.43ޕްރޮގްރާމުެގ ބާކީއަކީ  ނިޔަލަށް މި  ވަނަ އަހަރުގެ 
 ރުފިޔާ ރެވެނިއުއަށް ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ. 772,972.93

 

 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އަލަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންާގ  ބައެއްމިކައުންސިލުން ރާާވ ހިންގަުމންގެންދާ 
އަދި އެ ކަންކަން ހިންގާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އިދާރީ  ރިވިއުކޮށް  އުޞޫލުތައް، ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ ސިޔާސަތާއި

ވިޔަަވތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ޕްރޮގްރާމުތައް ހަރުދަނާކޮްށ މިގޮތުން  އުޞޫލުތަކެއް ކައުންސިލުންވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
އަތޮޅުރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އެކިެއިކ ތަކާއި، ގްރާމުޕްރޮ ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގާ

 އަދި ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.، އަލަށް އެކުލަވާލައިތެރޭގައި  އަހަރުގެ މި  ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް
 

  ވިޔަވަތި އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު  -1
ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވަމުްނދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މޮެޅިތ  އީމި

ދަރިވަރުންނަށް އިތުރަށް ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށާއި، ކަންކަމުގައި އިސްނަގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ހިތްވަރުދީ، 
ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި ނަރުހުންނާއި، ހެލްތުވޯކަރުންނާއި، ރަށްރަށުގައި އެދަރިވަރުންގެ އެހީތެރި އެދުރުންނާއި، 

ހިންުގމުެގ ދާއިރާއިން މުއަްއަސސާތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ އަުގ ވަޒަންކުރުމަށާއި، ފަންނުވެިރ ތިއްބެވި ދަރުމަވެރިންނާއި، 
ޙާޞިލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވާ ޞަރަފުގެ އިނާުމ  ދާއިރާއަކުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކާމިޔާބީ

 ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ. 
  



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ، މަޤުޞަދަކީމައިަގނޑު  އް އެކުލަވާލުމުގެ ސިޔާސަތެ ފަދަ މި
ރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މޮޅު ދަރިވަރަކަށްވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، އަތޮޅުެގ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަކީ ރާއްޖެ އާއި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަ

މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަުޅ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، މަދަީނ 
މަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޚިދު

އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ދަރުމަވެރިން އަތޮޅަށް ކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ރާއްޖެ އާއި، 
 ދުނިޔޭގައި އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޝަރަފު އެރުވުމެވެ. 

 

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު  -2
ގެ ނަމުގަިއ ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ދިނުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކައުންސިލް، މިއީ

 ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. 
 

ފަންޑުެގ މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ ފުޅާކޮްށ  މި
މާީލ ދަމަހައްޓަން މަގުފަހިކޮށްދީ އަތޮޅުގައި މަދަނީ ހަމަޖެހުމާއި، އުފާފާގަތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

 މަށްޓަކައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދިކުރުމެވެ. ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރު
 

 އުޞޫލު އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އެއްގަމު ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޓެސްޓް ދިނުމުގެ އިދާރީ ށ. -3
 

ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ސައިކަުލ ދުއްވުމުގެ ލައިސަންްސ ނެގޭެނމަުގ  ށ.އަތޮޅު ،މިއީ
 ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅާ އުޞޫލެކެވެ. 

 

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށެވެ.  A1 އަދި Aމި އުޞޫލުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ 
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަިނ ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވާ އެރަށެއްގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެޭނ އަދި 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

މިފަދަ ޚިދުމަތެއް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އަތޮޅުގެ ކޮްނމެ ރަށަީކ 
ތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ޓްރެފިކް ކުށްތަކުން ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ  ޓްރެފިކް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު

 އަމާން ރައްކާތެރި ރަށަކަށް ހެދުމެވެ.

 

 ސިޔާސަތު  އެހީގެ ކިޔެވެނި  -4
ހިންާގ  މިއީ ށ. އަތޮޅުގައި އިންސާީނ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން

"ހިއުމަްނ ރިސޯްސ ޑިވެލޮޕްަމންޓް ޕްރޮގްރާމް" ގައި ބައިވެރިވާ ަފރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުން ކިޔަވަމުންދާ ކޯހުގެ ޓިއުޝަންފީ 
 ދެއްކުމުގައި ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއް ަހމަޖައްސާދިުނމަށް "މަދަދު ޕްރޮގްރާމް" ެގ ދަށުން ތަންފީޒުކުރާނެ ވަކި ސިޔާސަތެކެވެ. 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ވަުހގެ ޙަރަާކތްތަުކގެ ތެެރއިން މަސައްކަްތތެރިްނގެ ދު   

ށ.ފުނަދޫ  -ގެ ތެެރއިން  2017ޕިންކް ރެބަން ރަން/ވޯކް   

"ހިއުމަްނ ރިސޯްސ ޑިވެލޮޕްަމންޓް ެގ މަޤްޞަދަކީ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ މި ޕްރޮގްރާމު
ްނ އަތޮޅުގައި ަވޒީފާ އަދާކުރަމު ޕްރޮގްރާމް"ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯހުގެ ޓިއުޝަންފީ ދެއްކުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި،

ތަކުގައި ޚިދުމަތްކުރާ މުއައްޒަފުންނަީކ އްސަސާގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި މުއަށ. އަތޮޅުކިޔެވުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި، 
 ގެންތިބި ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ. ކިޔަވައި

 
 

 

  ޑޭ ފާހަގަކުރުން  އަޕް ކޯސްޓަލް ކްލީން 

ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ގޮނޑުދޮށާއި، މޫދު  
އަދި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، 
ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށް ހޭލުންތެރިކަން 
އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް 
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އާއި، މިއިދާރާ އާއި، 

 2017.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ށ
ވަނަ ދުވަހު އައްސޭރިފަށް 16ސެޕްޓެމްބަރ 

ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި 

 ހިންގުނެވެ.  

އެގޮތުން ށ.ފުނަދޫގެ ދެކުނުކޮޅު ގޮޑުދޮށުގެ ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތުގައި ށ.ފުނަދޫގެ  

 މުއައްސަސާތަކާއެކު ިމ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންވެްސ ޢަމަލީގޮތުން ަބއިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

   2017ޕިންކް ރެބަން ރަން/ ވޯކް 

ތަފާތު ކެންސަރު ބަލިތަކަށް  ޢާއްމު  
ރ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކެންސަ

ސޮސައިޓީއާއި، ށ.ފުނަދޫ މުއްސަސާތަކާއި، 
މިކައުންސިްލ އާއި، ބޭންކް އޮްފ މޯްލޑިވްްސ ފުނަދޫ 
ބްރާންޗް ގުޅިގެން ޕިންްކ ރެބަން ރަންވޯކްެގ 
ނަމުގައި ޙަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން  

އަށް  2017ޕިންކް ރެބަލް ރަން/ވޯކް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފުޓްޝަްނ މުބާރާުތގެ ތެެރއިން 

 ރޮހިންާގ މުސްލިމުންނަްށ އެީހތެިރވުމަްށ ހިންުގނު ޙަރަާކތުެގ ެތރެއިްނ.

ން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވަްއޒަފުންނާއި، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކުނެވެ. އަދި އޭގެ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޓީޝާޓް މިއިދާރާއި
ހިނގާލުމުގަިއ ިމ އިދާރާގެ މުވަްއޒަފުން ޢަމަލީގޮތުްނ ބައިވެރިވެފައިވާކަން  2017އިތުރުން ޕިންކް ރެބަން ރަން/ވޯްކ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް 
 ހިންގުނު ކެމްޕެއިން 

މިޔަންމާގެ ރޮހިންގާ ދަރިކޮޅުެގ  
މުސްލިުމންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ފަންޑު ހޯދުމުެގ 

ށ.ފުނަދޫ  –ގޮތުން "ރޮހިންާގ ުމސްލިމުްނނާއެކު 
އްޔިތުން" މިނަމުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު  ރަ

 19ސެޕްޓެމްބަރ  2017މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެްނ 
ިހންގުނު ޙާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކުގައި މިއިދާރާއިން ަބއިވެރިވިއެވެ. މި ޙަރަކާތްތަކުގައި ހުރިހާ މުއަްއސަސާތަކުެގ އަށް  23އިން 

 ިއޑުން އަދި ގިަނ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އިތުރުން ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓުންނާއި، ގާލްގަ

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  

ދުޅަހެޮޔ  -"އަންހެނުންނާއި، ހަކުރުބަލި 
ކުރިމަގު، އަހަެރމެންެގ ޙައްޤެއް" ިމ ޝިޢާރުގެ 
ދަށުން މިއަހަރުގެ ހަކުރުބަލީެގ ދުވަްސ 

ަވަނ 14ނޮެވމްބަރ  2017ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުްނ 
ދުވަހު ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ނޫކުލައިެގ ހެދުމުގަިއ 

ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  އަދި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެފައި
އޭގެ އިތުރުން އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްޝަން ކަޕް 

 އާއި، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ގައި މިއިދާރ2017ާ
 ޓީމުން ވަނީ ހަކުރުބަލީގެ ބެނާއާއެުކ ފޮޓޯ ޝޫޓިންގ އެއް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ބައިވެރިވި

 

ފާހަގަކުރުން ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް  

މިއަހަރުގެ ރާްއޖެ ިއސްލާމްިވ ދުވަްސ ފާހަގަކުރުމުެގ ގޮތުން މިއޮފީހާއި، ރަށުކައުންސިްލ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެްނ 
ޖަމާޢަތުގައި މަޣުރިބް ަނމާދުކޮށް، އެ ނަމާދުގެ ފަހުގައި ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން ޚާޢްސަ  ވަނަ ދުވަހު އެއ19ްޑިސެމްބަރ  2017

 ކުރެވުނެވެ.ދުޢާއެއް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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މިނިސްޓްީރގެ ާނއިބަްށ މަރުޙަބާ ދެންެނވުން..ހޯމް   

 ހޯމް މިނިސްޓްީރގެ ޓީާމއެކު ޭބއްވުުނ ބައްދަުލވުމުެގ ެތރެއިން 

 
 

 

 ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ޒިޔާތްކުރުން 
އް މަރާމާތުކުރުމުެގ އަތޮޅުގެތަ

މަޝްރޫޢުތަކާއި، ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޖަމާޢަތުގެ 
ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން ހިންާގ ކުދި ފައިދާއަށް 

މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 
 2017މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ޓީމެއް 

ގައި އަތޮޅުކައުންިސލަށް  5އޮކްޓޯބަރ 
 އްވިއެވެ. ޒިޔާރަތްކުރެ
 

މާތުކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ބެއްލެވިއެވެ. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްއާއެކު އަތޮޅުގޭ ޢިމާރާތް މަރާމި ޓީމުގެ ޒިޔާރަތްކޮށް 
ށަށް ބަދަލުވުމާއެކު ޢިމާރާތްތަްއ މާރާތްތައް ހޯްމ މިނިސްޓްރީގެ ދަިހމެޭނ ޢި ގޯތީގައި އަތޮޅުގޭ  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި،

ނެގުމުެގ އެއްބަސްވުމުގަިއ ކައުންސިލުްނ މާރާްތ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ޢިބެލެހެއްޓިގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، އެ 
 ސޮއިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރުމެވެ. 

 

ޕްލޭނިންގ އާއި،  ޔޫސުފްއެ ިމނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަވާދު މި ޓީމުގަިއ ހިމެނިަވޑައިގަންނަވަީނ 
  އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ސުޒީނާއެވެ. 

 
 
 

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނާއިބު ފުނަދުއަށް 
 ޒިޔާތްކުރުން 
 މޫސާ އަލްފާޟިލް ނާއިބު އެފެއާޒުގެ ހޯމް

  ދުވަހުގެ ވަނަ 22 ނޮެވމްބަރ 2017 އާދަމް ފަތުޙީ
 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ފުނަދޫއަށް ގައ4:45ި ހަވީރު

 ދަތުރުފުޅަކީ މި އެމަނިކުފާނުގެ
 އަހަރު  ފަންސާސް އާބާދުވިތާ މީހުން ފުނަދޫގައި.ށ

 ގުޅޭގޮތުން ރަސްމިއްޔާތާ ފުރުމުގެ
 ބައްދަލުކުރައްވައި މީހުންނާ ކަމުވޮށިވެގެންވާ ފުނަދޫގެ.ށ ފަރާތުން  ޓީމުގެ. ދަތުރުފުޅެކެވެ ކުރެއްވި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި

 މައްޗަށް  އެހީތެރިކަމުގެ ަހމަޖެހިފައިވާ  ދެއްވަން މިިނސްޓްރީން ޯހމް  ބޭއްވުމަށްޓަކައި މިރަސްމިއްޔާތު ފުނަދޫގައި
 ރައްޔިތުންގެ  ކުރުމުގައި ކަންކަން  އިޖްތިމާޢީ ފުނަދޫގައި ،ގޮތާއި އާބާދުވެގެންދިޔަ މީހުން ފުނަދޫގައި އަދި. ބައްލަވާލެއްވިއެވެ

 ދެއްކުމަށްޓަކައި  ރާްއޖެއަށް ުމޅި ،ސަރުކާރަށާއި ައތޮޅެއްކަން އޮންނަ ތޮޅަކީއަ.ށ ،ލިބިފައިހުރިގޮތާއި ފަސްމަގުގައި އެއްބާރުލުން



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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ޓީުމގެ ބޭުފޅުން ަކއުންސިލާ ބައްދަލުުކރަްއވަނީ..އެމް.ޓީ.ސީ.ީސގެ   

 މިންވަރުގެ  ހޯއްދަވައިދެއްވާފައިވާ ކުރިއެރުން  އަތޮޅަށް މަސައްކަތްކުރައްވައި އަާމޒަކަށް އެއް  ވެރިން  ތިއްބެވި އަތޮޅުގައި
  .އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ  މައްޗަށް

 ،އަތޮޅުގެއާއި ،ގޮތާއި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ަމރާމާތު އަތޮޅުގޭގެ  އަހަރު ވަނ2016ަ ވަނީ ފަރާތުން ޓީމުގެ މި
  .ބައްލަވާލައްވާފައެވެ މަރާމާތުތައް ކުރަންހުރި އިތުރަށް މަރިޔާދުގޭގައި

 
 ،އާއި ަރމީޒު  މޫސާ އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ އެގްޒެކްޓިވް މިނިސްޓްރީގެ  އެ މިޓީމުގައި  އިތުރުން ނާއިބުގެ  މިނިސްޓްރީގެ ހޯމް

 ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ،އަޙްމަދާއި އިސްޙާޤް އަލްފާޟިލް ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ،އާދަމާއި މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް
 .ހިމެނިވަޑައިގަްނނަވައެވެ  މުޙައްމަދު ޢައްބާސް އަލްފާޟިލް

 

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރުން 

ހޯއްދެވުމަށް   ޚިޔާލު ގޮތުގެ ޙައްލުކުރެވިދާނެ އެކަންކަން ،ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރި ނިޒާމުގައި ފެރީދަތުރުގެ އަތޮޅު.ށ

 ގައި ފުނަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.20އޭޕްރީލް  2017އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ޓީމެއް 

ޓީމުގެ މިދަތުރުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލް ިއދާރާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި 
 އިބްރާހީމް  މެޭނޖަރ ޖެނެރަލް ހުންނެވި  ޙަވާލުވެ ިހންގުމާ ސަރވިސް ޓްރާންސްޕޯޓް ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ

 މި  ބޭނުމަކީ  ދަތުރުގެ މި   ވިދާޅުވީ ލަޠީފް
 ކުރިޔަށްދާގޮތް ޒާމުނި ދަތުރުފަތުގެ ސަރަހައްދުގެ

 އަތޮޅުގައި . ށ ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ އެ  ،ބަލާލުމާއި
 މަސްދުވަސް ހަ ފޯރުކޮށްދޭތާ ޚިދުމަތް ދަތުރުފަތުރުގެ
 ތެރޭގައި  ަމސްދުވަހުގެ ހަ  އެ ،ވެފައިވާއިރު
 އަތޮޅު  ،ނެތުމާއި ބެލިފައި ޚިޔާލު ރައްޔިތުންގެ
 މެ އެން ރައްޔިތުންނާ ރަށުކައުންސިލަކީ  ،ކައުންސިލާއި

 ރައްޔިތުންގެ ،ފަރާތްތަކަށްވާތީ މަސައްކަތްކުރާ ގާތުން
 ަހމައަށް  ކައުންިސލާ ޚިޔާލެއް ،ޝަކުވާއެއް ހުރިހާ

 ފެރީތަކުން ،ބެހޭގޮތުންނާއި ޚިދުމަތާ ފެރީ ސީގެ.ސީ.ޓީ.އެމް ރުންއިތު އޭގެ ،ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމަށާއި އެ އޮންނާނެތީ އައިސްފައި

 .ކަމަށެވެ ބަލާލުން ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ ދޭ

 ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ޢާއްމުންގެ ކައުންސިލަށް ފުނަދޫ ،ކައުންސިލާއި އަތޮޅު.ށ  ބެހޭގޮތުން ދަތުރުތަކާ ފެރީގެ
 ވަގުތު  މަޑުކުރަންޖެހޭ  ގޮސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް. ހދ ފެރީ  އަތޮޅު ،ޙިއްސާކުރައްވައި ބޭފުޅުންނާ ޓީމުގެ ޝަކުވާތައް

 ބާރު ދުވެލި އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ ޔާރަތްކޮށްޒި ފުނަދުއަށް އަތޮޅުތެރެއިން ،އިތުރުކުރުމަށާއި
 .އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ ކިަބއިން ބޭފުޅުންގެ ޓީމުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ފެރީކުރުމުގައި އުޅަނދުފަހަރު

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 މީރާ ކަލެކްޓިންގ ސެންަޓރ ހުުޅވުުމގެ ަރސްމިއްާޔުތގެ ެތެރއިން 

 ޔޮޓްތަކަށް ަމރުޙަބާކިއުްނ...

  ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން މީރާ

ށ.ފުނަދޫގައި ހުންނަ މީރާ ކަލެކްޓިންގ 
ވަަނ ދުވަހުެގ  28ސެޕްޓެމްބަރ  2017ސެންޓަރ 

 ހަވީރު ރަސްމީކޮށް ުހޅުވުނެވެ. 

މި ސެންޓަރ ރަްސމީކޮށް ުހޅުއްވައިދެއްވީ 
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަލްފާޟިލް ޔަޒީދު 
އަޙްމަދާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް 

 މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެވެ. 

ކީރިތި ޤުރުއާން ބަރަކާތުން މި ރަްސމިއްޔާތު 

 ޙައްމަދު ރިޟާއެވެ. ފައްޓަވައިދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު ދަޙްލާން މު

ކޮމިޝަނަރގެ ވާހަކަފުޅުގަިއ ފުނަދޫގައި މިއަދު ހުޅުވިގެްނ މިާދ އޮފީހަކީ މާލޭގައިހުިރ މީރާެގ އޮފީހެކޭ އެއްވަރަްށ 
ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާ އޮފީހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ައމާޒަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރާެނ ކަަމްށ 

ްނ ފެށިގެން މީރާެގ އޮފީސް ުހޅުވުާމ ިހސާބަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުްނ ކޮށްދެއްވާފައިވާ  2010އެވެ. އަދި ވިދާޅުވި

 މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ. 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި މޯްލޑިވްސް އިންެލންޑް ރެވެނިއު އޮޯތރިޓީގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ސަރުކާުރ 
ސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، މީރާކަލެކްޝަން ސެންޓާރުެގ މުއައް

 މުވައްޒަފުންނާއި، ޢާއްުމ ރައްޔިތުން ބައިވެރިއެވެ. 

ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން އިންތިޒާމުކުރާ 
  ޔޮޓްތަކަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

މިނިސްޓްރީ ޓޫރިޒަމުން ިއސްނަންގަވައިގެްނ 
ގައި  8މާޗް  2017ކުރިޔަށްގެންދާ  ޔޮޓްދަތުރުގައި 

 ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. ށ.ފުނަދޫއަށް 

 މިދަތުރުގައި ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންނަށް 
ފަންނީގޮތުން އަިދ މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުްނ މިއިދާރާއިން 

ބައިވެރިވެވިފައިވާކަން ފުރިހަމައަށް މަރުޙަބާކިއުމަށްޓަކައި 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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  ަނޑިތަކާއި  ތިންވަނ  ރަކާތްތައް ޙަ ބައި: ލަނޑުދަ

އަދި ޙަރަކާތްތައް އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހިންގުނު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި،  2017 
ޕްރޮގްރާމު ނިންމިފައިވާ މިންވަރު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓާއި، ޚަރަދާއި، ބާކީ  "ާމީލ 

 އި އެވަނީއެވެ. ހިސާބު"ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފަ

 ޙަރަކާތްތައް ޕްރޮގްރާމް، ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  #
 ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާޞިލްވެވެނު 

 ރު މިންވަ  

1 
 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ތަޢާރަފުކުރުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 

 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން  -

 ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުރުން  -

 ޝައުޤުވެރިވާ ކައުންސިލްތަކަށް ސޮފްޓްވެއަރ ފޯރުކޮށްދިނުން  -

 ސޮފްޓްވެއަރ އަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން -

%60 

 ތައްޔާރުކުރުން  ކައުންސިލްގެ ވެބް ފޯޓަލެއް  2
 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލުހޯދުން  -

 ޕޯޓަލަށް ބޭނުންވާ ފީޗަރސް އަދި ހިމަނާނެ މަޢުލޫމާތު އެކަށައެޅުން  -

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި ބިޑިންގ ޕްރޮސެްސ  -
 ކުރިޔަށްގެންދިއުން 

ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާ  -
 ޙަވާލުކުރުން

0% 

 ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކުރުން  3
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކޮށް ނިްނމުން  -

 ވެބްސައިޓަށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު / ފޮޓޯ އެއްކޮށް، އަޕްޑޭޓްކުރުން -

100% 

 މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންބަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  4
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖެއްސުން  -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުން -

 ޕްރޮގްރާމު ނިންމަިއ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓޤ ދޫކުރުން  -

 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެުޅން  -

%100 

5 
 ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް 

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖެއްސުން  -
 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން -

 ޕްރޮގްރާމު ނިންާމ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން -

 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

100% 
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6 
 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން 

 ޮމނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން ވަނަ އަހަރުގެ 2016 -
މޮނިޓަރިންގ ފޯމުތައް ރިވިއުކުރުމާއި، ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލައި  -

 ރަށްރަށަށް އެންގުން 
 މޮނިޓަރިންގ ޓީމު ޓްރެއިނިންގ ކުރުން  -
 މޮނިޓަރިންގ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ަހމަޖެްއސުން  -
 މޮނިޓަރކުރުން -
 ނުން ފީޑްބެކް ލިއުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދި -
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް އެލް.ޖީ.އޭ އަށާއި، ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން -

%100 

 ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން  7
 އިނާމުގެ ސިޔާސަތު ރިވިއުކުރުން  ވިޔަވަތި -
 ވިޔަވަތި އިނާމުގެ ސިޔާސަތު ޢާއްމުކުރުން  -
 ސްކޫލުތަކަށް އެވޯްޑ ފޮނުވުންއިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖެއްސުމާއި،  -

%100 

 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  8
 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން  -
 ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާުލމާއި، މުރާޖަޢާކުރުން  -
 ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން -
 ތައްޔާރުކުރުން  ޓްރޮފީއާއި، ސެޓްފިކެޓް ކަރުދާސް ގެނައުން/ -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖެއްސުން  -
 އެޑްވާސް ޓީުމ މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދިއުން -
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުބާރާތްކުރިޔަށްގެންދިއުން -
 މުބާރާތުގެ ހިސާބުތައް ނިންމައި ަބޖެޓަށް ފޮނުވުން -
 ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  -

%100 

 ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  9
ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެްއ  -

 އެކުލަވާލުން

 ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  -

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖެއްސުން  -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިްނމުން  -

 ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

%10 
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 ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން  10
 ވަށާފާރު މަސައްކަތް ނިންމުން  -
 ގައު ހޯދުން -
 ޓްރެކް އޭރިޔާގެ މަސައްކަތް ނިްނމުން  -
 ޚިދުމަތް ފެށުން  -

  

 

%100 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން  11
ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖޫރިމަނާއާމެދު ކައުްނސިލުން ގޮތެއް  -

 ނިންމުން 
 ކައުންސިލުގެ ނިްނމުން ލޯުނ ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން -
 ރިޝެޑިއުލްކޮށް ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ަމސައްކަތްކުރުން -

 

%100 

12 
 އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި، ިބޑް އިވެލުއޭޓިންގ ޮކމިޓީއަށް  -
 ފޮނުވުން

 ތެޔޮ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން -
ބޭ ފަރާތަށް ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލި -

  ޙަވާލުކުރުން

%0 

13 
 މާމުލި އަދި ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުން 

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެކުލަވާލައި ބިްޑ އިވެލުއޭޓިންގ ކޮމިޓީއަށް  -
 ފޮނުވުން

 މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން -
ފަރާތަށް  ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ -

 ޙަވާލުކުރުން

%50 

 ކުނިމެނޭޖުކުރުމާބެހޭ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން  14
ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެްއ  -

 އެކުލަވާލުން

 މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ަކނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  -

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖެއްސުން  -

 އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިްނމުން ޕްލޭނާ  -

މަހާސިންތާއިން ިނންމުުނ ނިންމުންތައް /ހޯދުންތައް ކައުްނސިލަށް  -
 ހުށަހެޅުން

-  

%100 
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 ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން  15

 މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި  -
 ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން -
-  

100% 

 މީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތައް ޤައު  16
 80% ކަނޑައެޭޅ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ އިންތިޒާުމ ހަަމޖެއްސުން  -

17 
 ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް މަސައްކަތް 

 ގިއުގަނޑު ހެދުން  -
 ކޯޓުގެ ތަޅުންގަނޑު އަުލން އެޅުން  -
 ކޯޓުގެ ގިއުގަނޑުގައި ވަށައިގެން ދައުޖެުހން  -
 ކޯޓުގެ ލައިންތައް ދަވާދުން ދެމުން -

%100 

18 
 ޕާކިންގ އޭރިޔާގެ މަސައްކަތް 

 މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުން -
 މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުން  -
 ތަން ރީތިކުރުން )މުވައްޒަފުން( -

20% 

19 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުން 

 ނަންބޯޑު އަކުރުތައް ހަދާނެ ފަރާތްތެއް ހޯދުން -
 ނަންބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން  -
 ބޯޑަށް އަލިއެޅޭގޮތަށް ލައިޓް ޖެހުން  -

%100 

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ޤައުމީ ފެންވަރުގެ  20
 ދޭ މާލީއެހީ 

100% 

 %100 ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ޘަޤާފީ ޙަރަކާތްތަކަށް ދޭ މާލީއެހީ  21

 %100 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ދޭ މާލީއެހީ  22

 %100 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން  23

 %100 ހޯދުން ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްސް  24
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 ށ.ައތޮޅުަކއުންސިލްެގ އިާދރާ 

 %0 ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކަށް  25

 %100 ސާވަރ އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  26

 %100 ޓްރާންސްޕޯޓް ޚަރަދުތަކަށް ހިންގާ ޚަރަދު  27

 

 

  ަލަތުގެ ވަޞީ މުދަލާއި އެހެނިހެން  ކައުންސިލުގެ ބައި:  ހަތަރުވަނ
 ބޭނުންހިފުން 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަތޮޅުކައުންސިލްެގ މި ޢިމާރާތްތަކަކީ 
އިތުރުކުރުމަށާއި،  ތަކާއި، އާމްދަނީއިދާރީ މަސައްކަތް

ޝަން ދޭންޖެޭހ ކަަމޑޭކައުންސިލުން އެ
ގެންދާ ކުރަމުން ބޭނުން މަތް ދިނުމަށްޚިދުފަރާތްތަކަށް

މި ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީ  ޢިމާރާތްތަކެކެވެ.
ބޮޑުމިނަީކ  މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތުގެ

ިމ ޢިމާރާތުގެ ހުރިާހ  އަކަފޫޓެވެ. 3425
 14މަސައްކަތެއް ިނިމ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވަނީ 

ގައެވެ. ިމ ޢިމާރާތަށް  1997 މާރޗް
 އަގަކީޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ  ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް
އެވެ. )އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ސާީޅސްތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސަވީސްރުފިޔާ(  ރުފިޔާ 1,243,125.00

 އަތޮޅުކައުންސިލުްނ ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ އެކިއެކި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ިހމެނޭ އެަކމަޑޭޝަްނ ބްލޮކްތަކަކީ 
ނާއި، އަތޮަޅްށ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންފައިސާ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ޙަރަކާތްތަކަށް 

ޢިމާރާތްތަކެކެވެ.  ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ  ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެިކ ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުން ބޭތިއްބުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް
ރާތުެގ ަމސައްކަްތ އަކަފޫޓެވެ. މި ޢިމާ 2687މިނަީކ ިމ ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުގަިއ ިހމެނޭ 01މީގެ ތެރެއިްނ އެކަމަޑޭޝަްނ ބްލޮކް 
މި ބްލޮކްގަިއ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ ޖަލްސާކުާރ މާަލމްވެްސ ގައެވެ.  1995މާރޗް  12ނިންާމ ބޭނުންކުރަްނ ފެށިފައިވަނީ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 މިލައުތުރުީކސާ ޢިާމރާްތ )ބީ.އެްމ.އެލް ފުނަދޫ ްބރާންޗް ހިްނގާ ޢިމާާރތް(

ބޭއްވޭ  ޖަލްސާކުާރ މާަލމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުްނ ބާއްވާ ަޖލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކިބޭނުންތަކުގައި ހިމެނެއެވެ.
ޖަލްސާކުރާ މާލަްމ ހިމެޭނ  އެކަކާއި، އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް މާލަމެކެވެ.ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

)އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭަކ އަށާރަހާސް، އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ 1,118,800.00 ޢިމާރާތުގެ ޖުްމލަ ައންދާޒާކުރާ އަގަީކ 
އަކަފޫޓެވެ.  2077ބޮުޑމިނަކީ ގައި ހިމެޭނ ޢިމާރާތްތަކުގެ ދޭއް ކަމަޑޭޝަްނ ބްލޮކް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ިހމެޭނ އެއަދި  އެވެ.

 އިވާ ޢިމާރާތެކެވެ. މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށްގަިއ ޢިމާރާތްކޮށް ނިިމ ބޭނުންކުރަްނ ފެށިފ1998ައޮކްޓޯބަރ  24މިއީ، 
 އެވެ.)ހަލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ 675,025.00 އަގަކީ  އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ 

 

 ފޫޓެވެ. 200×215މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމުެގ ބޮޑުމިނަީކ 
 
 

 މިލައުތުރު ކީސާ 

މި ޢިމާރާތަީކ ކުރީގެ އަތޮޅުޮކމިޓީން ހިންގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރީެގ މަސައްކަތްތައް ހިންުގމަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިާވ  
ރާތްކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށި މިޢިމާރާތުގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަީކ ގައި ިޢމާ 1997އޯގަސްްޓ  06 .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ

ެގ މި ޢިމާރާތު އެވެ.)ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސްތިންރުފިޔާ، ސާޅީސްލާރި(  ރުފިޔާ 309,553/40
 އަކަފޫޓެވެ. 2230ބޮޑުމިނަކީ 

 ހާ ތާންގައި އަތޮޅުކޮމިޓީން  1996މިލައުތުރު ކީސާއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 
ކޮށްފައިވާ އަތޮުޅ ރައްޔިތުންގެ ގަތްފައިވާ ބިމެއްގައި 

މި ޢިމާރާތް ހުިރ ބިމުެގ ބޮޑުމިނަީކ ޢިމާރާތެކެވެ. 
ފުރަތަަމ ޢިމާރާތް  ިމ ބިމުގައި ފޫޓެވެ.  50×100
ތި ފާމަީސ އަދި ވުނީ އަތޮޅު ިއސްޓޯރާއި، ފުނަފަކުރެ

ިމ  ފާމަސިސްޓް ހުންނަާވ އެކަަމޑޭޝަން ބްލޮކެކެވެ.
ވަނަ އަހަރު ބަދަލުގެނެސް މިހާުރ 2006 ޢިމާރާތަށް

ވަީނ ބޭންްކ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަްށ މަހަުކ  މިތަން
 ރުފިޔާ )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(6,500.00

އަށް ކުއްޔަށް ދީފައެވެ. މިހާރު ބޭންކް އޮފް 
މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގަމުން ގެންދަނީ ިމ 

  ވަޞީލަތެކެވެ.ޢިމާރާތުގައެވެ. މި ޢިމާރާތަކީ، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ިލބެމުންދާ 
 
 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 އަތޮުޅވެހި ޢިމާާރތް 

 ފުނަފަިތ ފާމަސީ 

 އަތޮޅުވެހި 

މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީއަށް  
އިތުރުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި، އާމްދަނީ 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވެރިން ކުރައްވާ ރަްސމީ 
ޢިމާރާތް  ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް

މި  .ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ
ފޫޓެވެ. އަކަ 2170.35ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

 100×100ބޮުޑމިނަކީ  ހުިރ ބިމުގެ މިއިމާރާތް
ގައި ޢިމާރާތްކޮށް 1998އޮކްޓޯބަރ   24ފޫޓެވެ. 

ނިންމި މިޢިމާރަތުގެ އަންދާޒާކުާރ އަގަކީ 
)ހަތްލައްކަ ފަސްހާސް  ރުފިޔާ 705,363.00

 އެވެ.ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްތިންރުފިޔާ( 

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާުމ ހިންގުމުެގ އިދާީރ އުޞޫލުގެ ަނމުގަިއ ުއޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެއުޞޫލުގައިާވ   
އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މި ގޮތުގެމަތީން މިޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށް މިޕްރޮގްރާމަށް ނަފާވެރިކަން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. 

އި އިދާރީ އުޞޫުލ ިއތުރަށް މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރެވި، އެ އުޞޫލަށް ދަީނ ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކަ
 ޢަމަލުކުރަމުންނެވެ. 

 ކޮޓަރި، ސިޓިންގރޫްމ،ކާގެ ބަދިގެ ހިމެނެއެވެ. 5ޢިމާރާތުގައި  

 "ފުނަފަތި ފާމަސީ "އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ 

މި ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  
ރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކު

ހަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޑަކްޓަރީ ބޭސް ފަސޭ
ޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން އަތޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ބޭސްފިހާރައެކެވެ. މި ޢިމާރާތުގެ  ހިންގެވި
ޖެނުއަީރ  10އަކަފޫޓެވެ.  309.88ބޮޑުމިނަކީ 

ރަްނ ފެށި ގައި މަސައްކަތް ނިންާމ ބޭނުންކ2001ު
 134,000.00އަގަކީ  ޢިމާރާތުގެ އަންދާޒާމި 

)އެއްލައްކަ ތިރީސްހަތަރުހާސް ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ
 .އެވެ

 

 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 މާމުލި ލާންޗް

 ވިަޔވަތި ލާންޗް 

 "މާމުލި" އަތޮޅުލޯންޗް 

ރާފްޓް މިއީ، ފައިބަރ ގަލްފް ކް 
ވަަނ އަހަުރ އުފެއްދި 2004ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ.  36

ވާލުވެުހންނަާވ ޙަ ކީ އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގެވުމާމިލޯންޗަ
އެހެނިހެންވެްސ  ދިއުމާއި، ތެރެއަށްބޭފުޅުން އަތޮޅު

 ރަސްމީ ބޭނުންތައް ކުރެއްވުމަށް 

ކުރަމުން އައި އުަޅނދެކެވެ. މި އުޅަނދުެގ ބޭނުން
 G7432A-02-15-Cރަޖީސްޓްރީ ނަންބަރަކީ: 

މި ލޯންޗަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އެވެ. 
 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 1.4ޖުމްލަ އަގަީކ  

ކައުންސިލުްނ އަތޮޅުގެ ހިންުގމާއި ޙަވާލުވިއިރު ޯލންޗް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު މިހާރުދަީނ މި 
މިކައުންސިލުން ކުރަންބޭނުންވާ ދަތުރުތައް ކުރަމުންނެވެ. އަދި  ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ 

އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުތައް މިހާރުވަނީ  ން ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.ދަތުރުތައް ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއި
 ފާސްކުރެވިފައެވެ.

މަހުެގ  6މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ލާންޗުގެ އެއް ިއންޖީުނ ހަލާކުވެ، ަހލް މަރާމާތުކުރަްނޖެހިފައިވާތީ، ފަހު 
 ތެރޭގައި ލާންޗުގެ ދަތުރުތައް ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ.  

 

 "ވިޔަވަތި " އަތޮޅުލޯންޗް 

މިއީ، ފައިބަރ ގަލްފް ކްރާފްޓް  
ވަނަ އަހަރުގެ 2013ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ.  36

ިމ  ގެނެވުނު ވަނަ ދުވަހ26ުއޯގަސްޓް މަހުގެ 
-G3597B: އުޅަނދުގެ ރަޖީސްޓްރީ ނަންބަރަކީ

02-15-C  ެހެދުމުގެ އަގަކީ   ހަލްއެވެ. މި ލޯންޗުގ
ރުފިޔާއެވެ. މީެގ އިތުރުން ޯލންްޗ  1,827,855.72

އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރުމާ ހިސާބަށް ޚަރަދުވި ، ގެނައުމާއި
ޖުމްަލ އަގަީކ ރުފިޔާއާއެކު   48,243.20
ރުފިޔާއެވެ. މިލާންޗަކީ ދުވެިލ  1,876,098.92

ތްތައް ފުޅާކޮށް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަ
 ލިއްޔަތުންނާއި، މިޕްރޮގްރާމުެގ ތެރެއިން ހޯދުނު ލޯންޗެކެވެ.  އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މާ ލިބޭ އާމްދަނީކައުންސިލަށް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅުަކއުންސިްލގެ ކާާރއި، ވޭން 

ކުީލ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން އިން ފެށި  2013ސެޕްޓެމްބަރު  4މިއުޅަނދުގެ ދަތުރުތައް  
 ދަތުރުތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 

 ވެހިކަލްސް 
ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު 2017

ކާރާއި،  1މިކައުންސިލްެގ ބެލުމުގެދަށުގައިވަނީ 
ރަޖިސްޓްރީ   އެގޮތުން ސައިކަލެވެ. 1ވޭނާއި 1

ރަިޖސްޓްރީ ކާރާއި،    B1AG1768ނަންބަރު 
ރަިޖސްޓްރީ  ވޭނާއި، B2A1032ނަންބަރު: 

ދަނީ  ސައިކަލް  A0B6609ރުނަންބަ
 ވަނަ އަހަރުގެ 2017ުވމާއެުކ  ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. 

 ވަނީ މިކައުންސިލްެގ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ނިޔަލަށް 
 ސައިކަލެވެ. 1ކާރަކާއި، ވޭނަކާއި 

 ގޮތް  ހިފުނު ބޭނުން  ވަޞީލަތުގެ ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން 

ތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ަވޞީލަމިކައުންސިލްގެ ބެުލމުގެ ދަށުގައިހުރި ހަރުމުދަލާއި، އެެހނިހެން 
މިކައުްނސިލުްނ ( އާއި، 2010/07ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުޞޫލުްނ ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު )ހުރި ތަކެތި 

ދަނީ ބޭނުން  ގައިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގޮތުގެމަތިން އަތޮޅުގެ ރައްޔި ނިންމާފައިވާ ނިންުމންތަކާއި އެއްގޮތްވާ
 ހިފެމުންނެވެ.

 

  ްކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ފަސ 

 

 ނިގަނޑު އޮ ކައުންސިލުގެ 

ނޑު އެކުލަާވލެވިފައިވާ ގޮތުގެ އަޞްލު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުްނ  މިކައުންސިްލ އިދާރާގެ ހިންގުމުެގ އޮނިގަ
ދެމެހެއްުޓމުެގ  އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިްނމާތަކާއި، ދައުރުެގ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުްނ ކައުްނސިލުން އަދާކުރާީނ ސިޔާސަުތ އެކުލަވާލައި

ދައުރާއި ޢަމަީލ  ޛީވިލަރެސްކުރުމާިއ އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ދައުރެވެ. ސިިވލް ސާރވަންޓުްނ އަދާކުރާނީ ތަންފީ ދައުރާއި،
 މަސައްކަތުގެ ދައުރާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ.



 

 ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

(މުޙައްމަދު ޢާރިފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ) 

 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ

ނާހިދު(هللا ޢަބްދު )ނައިބުރައީސް  

 ސަޤާފަތާއި،ކުޅިވަރު އަދި ޒުވާނުން

އަޙްމަދު ފާއިޒު()  

 ރަށްވެހި ތަރައްޤީ

(ޢުޘްމާންުهللا ޝައުދު)  

ސްސަރވި އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް 

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗް 

 އާރު، އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް 

 އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނޑު  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ  އޮނިގަ  

ންތި
ީ ފަ

ާސ
ސިޔ

 
ނީ 

މަދަ
ންތި

ފަ
 



މެމްބަރުން  ގެ ކައުންސިލް  

ގުމާއިބެޭހ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންމިލަދުންމަޑުލު 
 ލްގަިއ ކެވެ. ޤާނޫުނ ބުނާގޮތުން ކައުްނސިވާ ކައުންސިލެ( ދަށުން އުފެދިފައ2010ިމެިއ  07 ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ކޮންމެ ދާއިރާއިންކުރެ  4ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ  14އެއީ، އަތޮޅުގެ މީހުްނއުޅޭ  ކަުއސިލަރުންނެވެ.  04ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 

އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން ތިރީގައި  ގައ3ިޖޫން  2017ށް ދައުރަވަނަ ތިންކައުންސިލްގެ  .މެންބަރެކެވެދާއިރާއަކުން 
 އެވަނީއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މުޙައްމަދު ޢާރިފް  އީސްރަ  
ދާއިރާ ކަނޑިތީމު ށ.   

 ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 
ދާއިރާ  ކޮމަންޑޫ ށ.   

ޢުޘްމާން هللا ކައުންސިލަރ ސަޢުދު   
ދާއިރާ  މިލަންދޫ ށ.   

 ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު 
 ށ.ފުނަދޫ ދާއިރާ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ލިއްޔަތު ޢޫ ޒިންމާތަކާއި މަސް  ކައުންސިލަރުންގެ  

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 112ގެ  7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު 
 ގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންވަނަ ދައުރަށް ހޮވުނު ކައުންސިލަރުންނާ، ތިން ކައުންސިލްގެ 

ނޑައަޅައި ޒިންމާތައް ޙަވާލުކުރެވުނު ގޮތްމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް   ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ކަ

 

# 
މަޤާމް އަދި ނަމާއި 
 ދާއިރާ 

 ދާއިރާ / މައިގަނޑު މަސައްކަތް 

1 
 މުޙައްމަދު ޢާރިފް 

 ރައީސް 
ނޑިތީމު ދާއިރާ  ކަ

 އިދާރީ ހިންގުން 
  ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮުތގެމަތީން ކައުންސިލްެގ

 އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން.ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ ަމސްޢޫލިއްޔަތުތައް 
  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުން.18ޤާނޫނުގ 
  ާރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނ

 ކުރުމުގެ ަމސައްކަތްކުރުން.
  ،ިމޮނިޓަރކުރުން.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމާއ 
 .ްކައުންސިލުން ހިންާގ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުނ 
 .ްސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްލައިސަންސް ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވިލަެރސްކުރުނ 
 ،ިރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރެވޭ ސެޓްފިކެޓާއ 
 .ްޤައުމީ މުނާސަބާތައް ފާހަގަ ކުރުނ 

2 
 ނާހިދު هللا ޢަބްދު

 ނާއިބުރައީސް 
 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

 އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ 
  ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ިހންގާ ޤާވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުެގމަތީން ކައުންސިލްެގ

 ޙައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން.ނާއިބުރައީސްގެ 
  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުނ19ްޤާނޫނުގ 
 .ްދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކަންކަން އިތުރު ކުުރމާ ގުޭޅ ކަންކަން ިވލަރެސްކޮށް ހިންގުނ 
 .ްތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 ީދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. ޞިއްޙ 
 .ްއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ވިަލރެސްކުރުނ 

3 
 އަޙްމަދު ފާއިޒު 
 ކައުންސިލަރ

 ދާއިރާ ފުނަދޫ 

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ 
  ްވިލަރެްސކުރުން.ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންަކނ 
 .ްބިމާއި، ގޯތިގެދޮރާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙިމާޔަތް ކުރަންޖެޭހ ތަންތަނާއި، ތަކެއްޗާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
  ްމަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާިއ، ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންުހރި ކަންކަނ

 ވިލަރެސްކުރުން.
  ،ިނަރުދަމާ އާއި، ހަކަތައިގެ ކަންަކން ވިލަރެސްކުރުން.ފެނާއ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ބިޑްކޮމެޓީގެ ބައްދަުލވުމެްއގެ ތެެރއިން 

 .ްރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަްނ ވިލަރެސްކުރުނ 

4 
 އުޘްމާން هللا ސަޢުދު

 ކައުންސިލަރ
 މިލަންދޫ ދާއިރާ

 ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ސަޤާފަތާއި، ކުޅިވަރު 
 ިސަޤާފީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. ތާރީޚީ އަދ 
 .ްޒުވާނުންނާއި، ުކޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްކްލަބް ޖަމްޢިޢްޔާ ތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކަންކަްނ ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 

 

 

 އެކުލަވާލުން  ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ 

ލުްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެުޅމުގަިއ ޞޫމި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންިސލުން އެސްޓިމޭޓް އު
 ފެންނަ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކަންކަްނ ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށް

  ެމމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 07ންވަީނ ުޖމްލަ މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެ

ވަނަ ައހަރަށް އެކުލަވާލަްނޖެހޭ ށ.އަތޮުޅ  2017ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން  
މާްޗ  2017ކައުންސިލްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ 

ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ރަީއސް މުޙަްއމަދު  13
 ޢާރިފް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވިއެވެ. 

ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ބޭއްވުނު 
ބައްދަލުވުމުގައި އެކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އަކަށް 
ހޮވިފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަްއމަދު 
ޙަސަން އެވެ. ވައިސް ޗެއަރޕާސަން އަކަށް 
ހޮވިފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަީޒމާ ޢަީލ 

 ކޮމިޓީއަށް  ދެންނެވުނު  ތާރީޚުގައި އެވެ. 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ގެ ދައުރު އީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް، ކައުންސިލަރ ކަމުނާއިބުރަށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  އައްޔަންކުރެވިފައި
ވަނަ ދައުރުގެ ނާއިބުރައީސް ކަމަށް 3ހަމަޖެއްސިފައިވަނީ  ކޮމެޓީއަށް އެ  ގެ ނަން އުނިކޮށް، ނިމުމާއެކު އެކޮމިޓީން އޭނާ

 ނާހިދުއެވެ. هللا ށ.ފޯކައިދޫ ތަޑިރަތްމާގެ ޢަބްދު ގެންފައިވާހޮވިވަޑައި

 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މުއައްސަސާ  މަޤާމު  ނަން  #

 ޗެއަރ ޕާސަން  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން  1

 ޗެއަރޕާސަން ވައިސް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޢަޒީމާ ޢަލީ  2

 މެންބަރު  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑިރެކްޓަރ  ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް  3

 މެންބަރު  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ނާހިދު هللا ޢަބްދު 4

 މެންބަރު  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު މުބީން  5

 މެންބަރު  ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއ.  މުޙައްމަދު ފަޟީލު  6

 މެންބަރު  ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ސީނިޔަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ  ސަމީރާ މުޙައްމަދު  7

 

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ  

ްނ ( ސާރކިއުލާރއ2011ިޖޫްނ  01) 15/2011މި ކޮމިޓީއަކީ ސިވިލްސާރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 
ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު  ނުއަންގަވައިގެން އުފެއްދު

ދިވެހި ސިވިލްސާރވިްސ އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ، ކުރުމުގައި ސިވިލްސާރިވސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމާއި
ވަަނ އަހަރު 2017ވޭތުވެދިޔަ ސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމެވެ. ރަނގަޅުކޮށް ަޒމާީނ ކުރުމަށް ސިވިލްސާރވިްސ ކޮމިޝަނުްނ ކުާރ މަ

 އެކުލަވާލެވުނު އެޗް.އާރު. އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ހިމެނޭ ޕެނަލް  ދާއިރާ ސެކްޝަން  މަޤާމު  ނަން  #

  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ )ޗެއަރ( މުޙައްމަދު ޙަމީދު 1

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޑިރެކްޓަރ އިބުރާހީމް  ޢަބްދުލްޖަލީލު 2

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަލީ  3

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން  4

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޙަމްދޫން ނަސީމު 5

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ هللاއިސްމާޢީލް ޢަބްދު 6

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢާދިލް 7



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް  ލީޑިންގ ޓީޗަރ ޢާއިޝަތު ނީޒާ ޒާހިރު  8

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢާލިފް 9

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް އަޙްމަދު  10

 އ. ސޯޝަލް ސާރވިސް ވޯކަރ ޝިހާމާ މުޙައްމަދު  11
ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން 

 ސަރވިސް ސެންޓަރ
 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް 

 

 

 

 ކޮމިޓީތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 
ކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ރަނަގޅު އަވަްސ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު 

ކޮމިޓީއެއް  4ގައި ބޭއްވުނު މިކައުްނސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުުރގެ ހަތަރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އިދާރީ 2017ޖޫން  14
 އެކުލަވާލެވުނެވެ. މިގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ޮކމިޓީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

 އިދާރީ ކަންކަމާއި، ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ -1 

މިކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ ކައުންސިލުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާލާ ބަޖެޓާއި، އިދާރީ އުޞޫލުތަކާއި، އެކިއެކި އެގްރިމެންޓްތަކާއި، 
 ފަހުމުނާމާތަކާއި، ޤަވާޢިދުތައް ދިރާސާކޮށް ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުމެވެ. 

 ނަމާއި، މަޤާމު  #
 މުޙައްމަދު ޢާރިފް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް   )ރިޔާސަތު( 1
 ނާހިދު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް هللا ޢަބްދު 2
 މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް  3
 ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ 4

 
 
 ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ ކަން-2 

މިކޮމިޓީ ަމސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން ޮކމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުާވލާ އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންަކން ދިރާސާކޮށް 
 އިޞްލާޙް ގެންނަންޖެހޭ ކަންަކމަށް އިޞްލާޙްގެނެސް ކައުންިސލަށް ލަފާދިނުމެވެ. 

 ނަމާއި، މަޤާމު  #
 ނައިބުރައީސް )ރިޔާސަތު(ނާހިދު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ هللا ޢަބްދު 1
 އަޙްމަދު ފާއިޒު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ 2
 ޢަޒީމާ ޢަލީ އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ -3 

މިއީ ކައުންސިލުން ޮކމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވާލާ ރަށްވެހި ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙް 
 ގެންނަންޖެހޭ ަކންކަމަށް އިޞްލާޙް ގެނެްސ ކައުންސިލަށް ލަފާދިުނމަށް އެފެއްދުނު ކޮމިޓީއެކެވެ.  

 މާއި، މަޤާމު ނަ #
 ޢުޘްމާން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ   )ރިޔާސަތު(هللا ސަޢުދު 1
 އަޙްމަދު ފާއިޒު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ 2
 ޙަމްދޫން ނަސީުމ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3

 
 
 ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރާއި، ޘަޤާފީ ކަންކަމާބެހޭ ކޮމިޓީ -4 

މިކޮމިޓީގެ ޒިްނމާއަކީ ކައުންސިުލން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ފޮނުވޭ ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރާއި، ޘަޤާފަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުިރ 
 ންސިލަށް ލަފާދިނުމެވެ. ކަންކަން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙް ގެންނަންޖެޭހ ކަންކަމަށް އިްސލާޙް ގެނެސް ކައު

 ނަމާއި، މަޤާމު  #
 އަޙްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ   )ރިޔާސަތު( 1
 ޢުޘްމާން   ކައުްނސިލަރهللا ސަޢުދު 2
 މުޙައްމަދު ޙަސަން   އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3
 ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ 4

 
 

 މެނޭޖަރުން އައްޔަންކުރުން ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ 

ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްްޓ ފަނޑުެގ ތެރެއިން ިހންގާ ިވޔަފާރިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ނަފާވެރިކަްނ  
ބޭއްވުނު މިކަުއންސިލްެގ ތިންވަަނ ދައުރުގެ ހަތަރުވަަނ ޢާއްުމ  ވަަނ ދުވަހު 14ޖޫްނ  2017އިތުރުކުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، 

 ޖަލްސާއިން ތިރީގައި އެާވ ބޭފުޅުން ވަނީ ހަަމޖައްސަވާފައެވެ. 

 ޕްރޮގްރާމުގެ މެޭނޖަރ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން  #

 މުޙައްމަދު ޙަސަން      )އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ( މަދަދު ޕްރޮގްރާމު 1
 ޙަމްދޫން ނަސީުމ       )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމު  2
 ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް  )ޑިރެކްޓަރ( ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު 3
 ޢަޒީމާ ޢަލީ          )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ( ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު 4

 .ކޮމިޓީތައް އުފެއްދިފައިވެއެވެވަގުތީ އެކިކަންަކމާއި ގުޅިެގން ތަފާތުމިއިދާރާއިން ކުރަްނޖެހޭ މީގެ އިތުރުން 
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 މުވައްޒަފުން  ގެ އިދާރީ ކައުންސިލު 

 # ނަން        މަޤާމް             

 1 މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޖެނެރަލްޑިރެކްޓަރ

 2 ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް ރޑިރެކްޓަ

 3 ޢަޒީމާ ޢަލީ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 4 މުޙައްމަދު ޙަސަން  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 5 މްދޫން ނަސީމް ޙަ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 6 ޝާމިޔާ ޙަސަން ސީނިޔަރ އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 7 މަމްދޫޙް ނަީސމު  ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

 8 ޢަލީ ރިފާޢު  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 9 ނަހުޛާ ޢަލީ  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

 10 ސަނިއްޔާ މުޙައްމަދު  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮފިސަރ

 11 ޢާއިޝަތު ޔަމްނާ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮފިސަރ

 12 އަޙްމަދު ޢީސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 13 ޢަބްދުއްޞަމަދު  ޢަޤްލީމާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 14 ސަޢީދު އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ 

 15 މުޖުތަބާ އަޙުމަދު އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންްސ އޮފިސަރ

 16 އިބުރާހީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 17 هللاޢަބްދު ސާލިމް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 18 މުބީނު  މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 19 ފަރީޝާމުޙައްމަދު  އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 20 ފުޅު  މުޙައްމަދު މާޡީޢަ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 21 މޫސާ  އާމިނަތު ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 

 22 ފާޠިމަތު ނަސްމާ  އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

 23 ފާޠިމަތު ރިސްފާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 24 މުޙަްއމަދު  ފާޠިމަތު އަޙްލާމް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 25 ޝަރީފް އިސްމާޢީލް މަސައްކަތު

 26 އާދަމް އަޙުމަދު މަސައްކަތު

 27 އިބްރާހީމް އާމިނަތު  މަސައްކަތު



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 28 ފާޠިމަތު އަޙްމަދު މަސައްކަތު

 29 ޙަސަން ޢަލީ ޑްރައިވަރ

 30 މުޙައްމަދު ޙަސަން  ލޯންޗް ޑްރައިވަރު 

 31 އާދަމް ފަހީމް  ލޯންޗް ޑްރައިވަރ

 32 ފުޅު ޙަސަން މުޙައްމަދު ޑްރައިވަރ

 33 ސުލައިާމނު  މުޙައްމަދު ފަޅުވެރި

 34 ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމް ފަޅުވެރި

 35 ނަޢީމު هللا ޢަބްދު ފަޅުވެރި

 36 އާދަމް ވަޖީޙް  ފަޅުވެރި

 

 

 

 ގޮތް ހިންގާ  ކައުންސިލް 

ސިލްގެ ރަީއސްގެ ނީ އަތޮޅުކައުން އެްނމެހާ ަކްނކަން ހިންގަ މިލަދުންމަޑުުލ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީްސ ނެތް ޙާލަތެްއގައި ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގައި ުއޅުއްވާ ޙާލަތެއްގައި 

ރައީސްެގ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ގެ ބެއްލެވުމުގެރައީސްންސިލްެގ ަނއިބުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ ކައު
އާއި،  2010/07ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު  މަތިން،މަޝްވަރާގެ 

 ންނެވެ. ހިންާގ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީމިލަދުންމަޑުުލ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 

 ވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު މު 

ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްއިްނ މުވައްޒަފުންގެ އެްނމެހާ ކަންކަްނ ހިނގަމުންދާނީ  އިދާރީ ގެކައުންސިލުމި
އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އެންމެހާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި، މިކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ 

 ސުލޫކު ތެއްގައި ހުރިާހ މުވައްޒަފުންގެ ުޖމްލަގޮ ބަލާއިރު ަވނަ އަހަރަށް  2017މިގޮތުން އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. 
 ކުރަމެވެ.ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިްޓ: 

46 

 ރީ ޙާޟި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 

 2017މެންބަރުންނާއި،  8ކުރި ކައުންސިލްގެ ގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން މިކައުންސިލަށް އައްޔަނ2014ްފެބްރުއަރީ  26
އެއްގޮތްވާ  ޤަވާޢިދާވަނަ އަހަރު 2017މި ދިޔަ  ގައި ތިންވަނަ ދައުރަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ކައުްނސިަލރުން، 3ޖޫން 

 ގޮތުގެމަތީން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވަމުންގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މަޤާްމ  40ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިިވލްސާރވިްސ ކަމިޝަުނން ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަނޑުގަިއ 
މުވައްޒަފުންނެވެ.  37ވަަނ އަހަުރ ފެށުނުއިރު ސިވިްލ ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވީ 2017ހިމެނިފައިވީ ަނމަވެްސ 

( ޗިޓުން 2017ނޮވެމްބަރ  14) CSC/2017/01481(3) ސިވިްލ ސަރވި ޮކމިޝަނުގެ ނަންބަރު މިއަހަރު ތެރޭގައި 
 CSC/2017/05413 (16(14) ބަރު ނަންމިނިސްޓްރީއޮފް ޑިފެންސް އެްނޑް ނޭޝަނަްލ ސެކިއުރީއަށް ބަދަލުކުރައްވައި، 

( ޗިޓުން ެއސިސްޓެންޓް އެްޑމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިސަރގެ މަޤާމު އުވާލެއްވިއެވެ. އަދި އެްޑމިނިސްޓްރޭޓިވް 2017ޑިސެމްބަރ 
( ޗިޓުްނ 2017ޑިެސމްބަރ  26) CSC/2017/06266(13) އޮފިސަރ ގެ މަޤާުމ ސިވިްލ ސަރވިސްެގ ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފަކު ެއމަޤާމަށް ލައްވާފައެއްނުވެއެވެ. 2017އެ މަޤާމަށް  އިތުރުކުރެއްވި ނަމަވެސް
ވަަނ އަހަުރ ނިމުނުއިރު މިކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިިވސް 2017މުވައްޒަފުންނަށް މިއައި އުިނ އިތުރާއެކު މި 

 އެވެ. 36ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންގެ ޢަދަދަކީ 

ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ިހންގާ ވިޔަފާިރ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ފުނަފަތި ފާމަސީެގ  ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި 

ގަިއ 2017ޖުލައި  9ގައި އައުކުރެވުނެވެ. އަދި 2017ޫޖން  20ފަޒުނާ މުޙައްމަދުގެ ކޮންޓެކްޓް ފާމަސިސްޓް 

ްމ ރުކަމަށް ފުނަދޫ ޯރޒްމީްޑ މަރްޔަގައި ކޭޝިއ2017ަުޖލައި  17ކޭޝިއަރުކަމަށް ށ.ފޯކައިދޫ ވަލުގެ ފާޠިމަތު ބަޞީރާ އަދި 

ސެޕްޓެމްބަރ  2017ނާޒުނީ ހަަމޖެއްސުނެވެ. އަިދ ފުނަފަތި ކޭޝިއަރުކަމުގެ މަާޤމަށް ށ.ފުނަދޫ ސެމީ ޒީނިޔާ ޢަބްދުލްޙަމީދު 

ގައި ފާމަސިސްޓްގެ މަޤާމަށް  1އޮކްޓޯބަރ  2017މަރްޔަމް ާނޒުީނ ގައި ހަމަޖަްއސައި ށ.ފުނަދޫ ރޯޒްމީޑް  23

ޕްރޮމޯޓްކުރެވުނެވެ. އަދި ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ ފާޠިމަުތ ބަޞީރާ އަމިއްލައަށް އެދިގެން މި ކައުްނސިލްގެ ނަންބަރު 

227-HR/(2)/2017/1 (26  ޗިޓުްނ ަވކިކުރެވުނެވެ. ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ނ2017ަޑިސެމްބަރ ) ިފާވެހި ޕްރޮގްާރމުގައ

ވަނަ ދުވަހު އެ މަޤާމަށް 1އޮކްޓޯބަރ  2017ހިމެނޭ އަތޮޅުވެިހ ޢިމާރާތް ބެހެއްޓުމަށް ހައުސްކީޕަރގެ މަޤާުމ ުއފައްދައި، 

 ޝާހިދާ އަޙްމަދު ހަަމޖައްސިފައިވެއެވެ. ށ.ފުނަދޫ މެލި 

 އިްނސައްތަ 93.06ދުވަުހ މަސައްކަތަށް ޙާިޟރުވާންޖެހޭ އިުރ އެވްެރޖްކޮށް  243މުވަްއޒަފުން  އަހަރު ވަނަ 2017
 ފާހަގަކުރަމެވެ.އުފަލާއެކު ޙާޟިރުވެފައިވާކަން  ވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށްމު

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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މިލައުތުރު ކީސާ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެގްރިމެންޓް އައުކުރުން 

( ސިޓީން، 2017ޖަނަވަރީ  02) BML/FACILITIES:2017/001ކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު ބޭން
ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ "މިލައުތުރު ކީސާ" ޢިމާރާތުގެ އެގްރިމެންޓް އައުކުުރމަށް  ބީ.އެމް.އެލް ފުނަދޫ ބްރާންޗް

އަހަރު ދުވަްސ އިތުރުކުރުމަށާއި،  2އިން ފެށިގެން  2017ެޖނުއަރީ  15ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، މިލައުތުރުކީސާގެ މުއްދަތު 
ނެވެ. ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމ148ުވަނަ ދައުރުގެ ރުފިޔާގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެ -/15,000މަހަކު 

މެންބަރުންެގ  3މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5ިމ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެްނނެވި މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2017ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 

 ވަނަ 2017 ގޮތުގެމަތީން މާއްދާގައިވާ ވަނ96ަ ގެ(2010/7) ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ
 އެޤާނޫނުގެ  އަދި. ފާސްކޮށްފީމެވެ ޓް ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތަށްބަޖެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ ލަފާކުރާ އަހަރަށް

 ގުޅޭ  ވިޔަފާރިތަކާ ހިންގާ ކައުންސިލުން  ،ސްޓޭޓްމަންޓާއި ބަޖެޓް  ލަވާލެވުނު އެކު ގޮތުގެމަތީން ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނ97ަ
 5ވަނަ ޢާއްުމ ޖަްލސާއަށް ވަޑައިގެންނެިވ 149ދެވަނަ ދައުރުގެ  ންސިލްގެށ.އަތޮޅުކައު ޞައްޙަކަމަށް ހިސާބުތައް

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 
 
މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން   6އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ށ.

ވަނަ އަހަރުެގ މިލަދުންަމޑުުލ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުނސިލުްނ ހިންިގ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރޓު އެކުލަވާލުމުގަިއ 2017
އިޞްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ "ކޯޑިނޭޓަރ" މިހެން ލިޔެފައިހުރި ތަންތަނުގެ ފަހަތަށް ކޯޑިނޭޓަރގެ ނަން ލިޔެ 

ިމގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެިވ ވަނަ ޢާއްުމ ޖަްލސާއިން ނިންމައިފީމެވެ. 150ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5

 
 ތަކުގެ ލޯނު ރިޝެޑިއުލްކުރުން ފަރާތް މަދަދު ލޯނު ނުދައްކާ 

ބަސްވުމެްއ އަްށ ލޯުނ އަދާކޮށް ނުިނންާމ ފަރާތްތަކާއެކުގައި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުެގ އެއް 2016ިޑސެމްބަރ  31 -1
 އެކުލަވާލުން.

 މަޢާފުކޮށްދިނުން. 80ގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާެގ ގޮތުގައި ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާގެ %2016ޑިެސމްބަރ  31 -2
އަށްވާ ޢަދަދާއި، ލޯނުގެ  20ގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ %2016ޑިސެމްބަރ  31 -3

ން ލިބޭ ޖުމުލައިން ޯލަނށް ދެއްކި ފައިސާގެ ޖުމުލަ އާއި، ޖޫރިމަނާެގ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު އެއްކުރުމު
ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާގެ ުޖމުލަ އުނިކުުރމުން ލިބޭ ޢަދަދު އެއީ ލޯނު ނެގިފަރާތުން ދައްކަންޖެޭހ ޢަދަދުގެ ގޮތުގައި 

 ކަނޑައެޅުން.



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ނޑައެޅުމުްނ ލިޭބ ުޖމުލަ މަ 3ނަންބަރު  -4 އިނަސްާވ ފަރާތްތައް އެއީ ލޯުނ ގައިާވ ގޮތުގެމަތީން ޢަދަދު ކަ
 ޚަލާޞްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން.

މަހަްށ  12އަހަރުން ދައްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  1ގައިވާ ގޮތަށް ދައްކަންޖެޭހ ފައިސާގެ ޢަދަދު  3ނަންބަރު  -5
އެދޭ ފަރާތްތަކުން އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި ަމސްދުވަހުން ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް  24ބަހާލައިގެން ދެއްކުމަށާއި، 

 މަހުން އަދާކުރާގޮތަށް ހަމަޖެްއސުން  24އިތުރުކޮށް  %5
މި ނިްނމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުެގ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަްށ  -6

ހުގެ ތެރޭ އެއްބަސްވުމުގަިއ ސޮއިނުކޮށްފިނަަމ މަސްުދވަ 3ކައުންސިލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާާލ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 އެފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން.

ވަަނ ޢާއްުމ 151މަތީގައި ދެންނެވުނު ޕޮއިންޓްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފާސްކުރުމަްށ ިމކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 7މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  8ނީ ޖަްލސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ނިްނމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަޖަލްސާއިން 

 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. 
 

އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުކުރިއިރު ނެގި ތަކެތި ނީލަންކިއުން  

އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުގެ ތެރެއިްނ ނެގުނު ތަކެއްޗާއި، ގުދަނުގައި ބައުވެގެން ނަގާފައިހުރި ތަކެތި ނީލަންކިއުާމ ގުޅޭގޮތުްނ ކޮމިީޓ 
މަރުޙަލާގައި ލަފާދެއްވާފައިވާގޮތަށް ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ލިސްޓުގައިާވ 
މޮޓޯ ސައިކަލް ސިޓީލާ ނީލަންކިޔާގޮތަށް ނިްނމައި، މި ިލސްޓުން އުނިކޮށް ނީލަންކިޔާ ލިސްޓު އެކުލަވާލަިއ އެ ިލސްޓުގައިވާ 

މެންބަރުންެގ ތެރެއިން  7ވަަނ ާޢއްމު ޖަލްސާއަށް ަވޑައިގެންނެިވ 151ރުގެ މަށް މިކައުންސިލްެގ ދެވަނަ ދައުތަކެތި ނީލަންކިއު
 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމުނެވެ.  6

 
 

މިލައުތުރުކީސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފާސްކުރުން  

ސިޓީއާ ގުޅިގެން މިކައުންސިލްެގ  BML/FACILITIES:2017/001ގެ ނަންބަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ިލމިޓެޑް
ވަަނ ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ ނިްނމާފައިވާ ިނންމުމަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ދެ އަހަރުދުވަހަށް ބޭންކް ޢިމާރާތުެގ 148ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ވަނަ ޢާއްމު 151ރުފިޔާއަށް ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -/12,000 މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، މަހަކު 
 4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  7ނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުްނސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ސާއިން ނިްނމުޖަލް

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

 

މަދަދު ލޯނު ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން  

ެގ ނިޔަލަށް ޯލނު ނުިނންޭމ  31ޑިސެމްބަރ  2016މަދަދު ލޯނު ޕްރޮގްރާމުެގ ދަށުން ލޯުނ ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
އިތުރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް  ފަރާތްތަކުގެ ލޯނު އަދާކުރުމުގެ މުއްދަތު

ނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަްށ އްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުވަނަ ޢ151ާފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 ންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މެންބަރު 6ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން  7ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ސިޓީއަށް ޢަމަލުކުރުން   ME/2017/8-221ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 

ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ކަނޑައެޅުނު  ،ސިޓީއަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި   ME/2017/8-221ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 
މް.އޯ.ޔޫގައި މާއްދާތައް އެމް.އޯ.ޔޫ އަށް އިތުރުކޮށް، އިޞްލާޙްކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ދެންނެވުމަށާއި، އެ

ގެ ސޮއިކުރާނީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރު
 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. 152

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުނ2017ް

ންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީުދ އިދްރީސް އާއި، ވަނަ އަހަރުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި، ށ.އަތޮޅުކައު 2017
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީާމ ޢަލީ އާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން އާއި، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ނަތު ޝިމްލާ ހިމެނައިގެން މިކޮމިޓީ އާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިهللا އޮފިސަރ ސާލިމް ޢަބްދު
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ.  މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް 152ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ފަންސަވީސް ހާހަށްވުރެ މަތީ ޗެކުތަކުން ފައިސާ ނެގުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން 

( ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތީ ޢަދަުދ ހިެމނޭ  މިކައުންސިލްގެ ޗެކުތަކުން ފައިސާނެގުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ 25000.00ފަންސަވީސްހާސް )
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ނަހުޒާ ޢަލީ ހަމަޖެއްސުމަށް މިކައުންސިލްގެ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޢަލީ ރިފާޢު އާއި، 

މެންބަރުންގެ  6ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 152ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  5ތެރެއިން 

 

ޓްރެކަށް ބޭނުންވާ ގައު ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން ޑްރައިވިންގ  

ށް ބޭނުންވާ ގައު ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައި އެތުރުމަ
މަރުޙަލާގައި މެންބަރުން ލަފާދެއްވާފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް މާލެ ވަޑައިގަތުން ފެންނަ ކަމަށް 

މެންބަރުންގެ  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ރުވެވަޑައިގެންނެވި ޙާޟި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 152މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުނެވެ. އަޣުލަބިއްޔަތުން 

 

ޑްރައިވިންގ ޓްރެކަށް ބޭނުންވާ ގައު ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން  

 -/40,000މިހާުރ ކުރެހިފައިވާ ުކރެހުމުގައިވާ ސްޓްރެކްޗަރަށް ބަދަލުގެނެސް  ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު މަރާމާތުކުރުކުރުމަށް
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތީން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށާިއ، ެއ ބަޖެޓަކީ ށ. އަތޮުޅ ކައުންިސލްގެ މިއަހަރަށް 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތުގެ ރޫްޙ ، ރާމުގެ ތެރޭގަިއ ހިެމނޭ "އޮފީްސ ތަމްީސލުކުރުމަށާއިކަނޑައަޅާފައިާވ ޕްރޮގް
 ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް  -/50,000ނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމަށް ކައާލާކުރުން" ިމ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ނެވެ. މިގޮތަށް ނިްނމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަްށ އްުމޖަލްސާިއން ނިްނމުވަނަ ޢ152ާމިކައުންސިލްެގ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 ންނެވެ. ެމންބަރުންގެ ވޯޓު 5މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 މޮޓޯ ސައިކަލް ނީލަންކިއުން DY100Aމޮޑެލް ނަންބަރު 

ސައިކަްލ ނީލަންކިުއމުގައި، ފުރަތަމަ   DY100Aމޮޑެްލ ނަންަބރު މޮޓޯސައިކަލް،  1ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ފަހަރަށް  -/100 ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އިތުރުކުރެވޭ އަގަކީ  -/2,000އިޢުލާނުކުރާއިރު ފެށޭ އަގަކީ 

ރުފިޔާ ކަމަށާއި،  -/50ރުފިޔާއަށް ދަށްކުރުމަށާއި، އިތުރުކުރެވޭ އަގަކީ  -/1,000އިޢުލާންކުރަން ޖެހިއްޖެަނމަ ފެށޭއަގު 
 -/50ގަކީ ށާއި، އިތުރުކުރެވޭ އައަށް ދަށްކުރުމަރުފިޔާ  -/500ފެށޭއަގު ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ 

 3ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ޖެހިޖެހިެގން ރަްސމީ ތިން ދުވަހު އެއް އަގެއްގަިއ އޮވެއްޖެނަަމ އެފަރާތަކަށް ނީލަން ނިންމާުލމަށާއި، މި 
ގޮތަށް ނީލަން ކީނަމަވެްސ ސައިކަލް އަުލން ރަިޖސްޓްރީ ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، މިހާުރ ޖޫިރމަނާއެއްގެ ގޮތުގަިއ 

ަނމަ އެފައިާސ އެއީ ނީލަމުގަިއ ސައިކަްލ ނަާގފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެއް ގޮތުގަިއ ހަަމޖައްސައިގެްނ ފައިސާއެއް ހުރެއްޖެ
މިގޮތަށް ިނންމުނެވެ. ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 153ނީލަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  4މެންބަުރންގެ ތެރެއިން  5ވި ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެ

 
 އެކުލަވާލުން ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި ބިޑްކޮމިޓީ ދިރާސާކޮށް އަލުން 152

ވަނަ  2017ނިންމުމުގައިވާ  2017/9-(N)227ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 152މިކައުންސިލްގެ 
އަހަރުގެ ބިޑްކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ އުވާލައި، އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 

ނެވެ. އްުމ ަޖލްސާއިްނ ނިްނމުވަަނ ޢ153ާކޮމިޓީ އަލުްނ އެކުލަވާލުމަްށ ފެންަނ ކަމަްށ މިކައުންސިލްެގ ދެަވނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންެގ ވޯޓުންނެވެ.  4ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން  5ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން 2017

މަރުހަލާގަިއ ިނންމާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަްށ   ވަަނ އަހަރުގެ މަސައްކަުތ ތާވަލު ކޮމިޓީ 2017ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާެގ 
ކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަްށ ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްވަަނ ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ 154މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ެމންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ  7ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
ކައުންސިލްގެ ދައުރަށް އިތުރުވާ މުއްދަތަށް ދާއިރާގެ ބޭނުމަށްދޭ ޗުއްޓީ ޢަދަދު ހަމަޖެއްސުން  

ގައި ދޭ ދުވަހުގެ ނިޞްބަތުން ކައުންސިލަރުންގެ ދާއިރާގެ ބޭނުމު 5ކައުންސިލްގެ ދައުރަށް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި، އިތުރުާވ ކޮންމެ މަހަކަްށ 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް 154ޗުއްޓީ ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަްށ މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  7ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ގު ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމާބެހޭ ކުނިއުކާލުމުގެ އަ 

ތީ، އިދާރީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ޢަދަދަށް "މަގޭ ސާފު ފުނަދޫ" ޕްރޮގްރާމުެގ ދަށުން ކުނިއުކާލުމުެގ އަގު ާމބޮޑުކޮށްފައިވާ
 30ކޮށްދޭތޯ ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމަށާއި، ެއ ޢަދަދަށް ކޮށްދެވެންނެތްނަމަ  މިހާުރ އޮތް އަގަށްވުރެ %

ްނމެ ޚަރަދުކުޑަވާ ބޮޑުނުވާ ގޮތަކަށް ޢަދަދު ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށާއި، އެއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ކަުއންސިލަށް އެ
ވަަނ ޢާއްުމ ޖަްލސާއިްނ 155ގޮތެއް ހޯދައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް މިކައުްނސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  6މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަްލސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ނެވެ.ނިންމު

 
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާން ފާސްކުރުން 2016

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިނޭންސް މިިނސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންޖެޭހ  15.02ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 
ރީއަށް ފޮނުވުމަށް ބަޔާން، ބަޖެޓް ޔުނިޓުްނ ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް އެ މިިނސްޓްވަނަ އަހަރުގެ މާލީ 2016

ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަްށ ވަަނ ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ 160މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  7ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން 

މަުރޙަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްެގ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ކޮމިޓީގެ 
ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ ނިންުމނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މި ޖަލްސާއަްށ ވަނަ 163ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ެމންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލް ގަރާޖު ހެދުމުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  

ރ.)އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސްރުފިޔާ( ކައުންސިލުގެ -/165,000"ކައުންސިލްގެ ވެހިކަްލ ގަރާުޖ" ހެދުމަށް ބޭނުންާވ 
އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އައިޓަމުްނ ނަގަިއ ކައުންސިލްެގ ވެހިކަްލ ވަނަ  2017

މެންބަރުންެގ  6ނަކަމަްށ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފެންގަރާޖު ހެދުމުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮ
 ފާސްކުރެވުނެވެ.  މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން 5ތެރެއިން 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުމުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 

ަވަނ  2017ހާސްރުފިޔާ( ކައުންސިލުގެ ފަންސަވީސްރ.)-/25,000" ހެދުމަްށ ބޭނުންވާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު"
ކައުްނސިލްގެ ނަންބޯުޑ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަްށ ކަނޑަެއޅިފައިވާ އައިޓަމުން ނަގައި ކައުްނސިލްގެ 

މެންބަރުންެގ  5ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ނަ ކަމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ހެދުމުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެުޅމަށް ފެން
 ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ގައި ބައިވެރިވުމާބެހޭ  2017ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް  

ގަިއ ށ.އަތޮޅު ކައުްނސިލުގެ ަނމުގައި ބައިވެރިވާްނ ފެންނަކަމަށް މިކައުންސިލްެގ 2017ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުީމ މުބާރާތް 
ނެވެ. މިގޮަތށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ިނންމ164ުނަ ދައުރުގެ ދެވަ
 މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5

 
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު ފާސްކުރުން  

ވަނަ އަހަރަށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ވިޔަފާރީ ޕްރޮގްރާމުަތއް ހިންގުމުެގ އިދާރީ އުޞޫލަށް ކޮމިޓީން ެގންނަވާފައިވާ 2017
ގައި ބޭއްވުނު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  14ޖޫން  2017ތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް އިޞްލާޙް

މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަްށ ވަނަ ޢާއްުމ ޖަްލސާއިން ިނންމުނެވެ. 2ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ންނެވެ.މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު 3ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މެނޭޖަރުން ކަނޑައެޅުން 

ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެނޭޖަރުން އެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް އައްޔަންކުރުމަްށ 
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ 2ގެ ވަނަ ދައުރ3ުފެންނަކަމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ކައުންސިލްގެ ޖަްލސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން 

ނޑު އިޞްލާޙް ެގނެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމަްށ ފެންނަކަމަްށ  ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ މުވައްޒަފުންެގ އޮނިގަ
ވަނަ ޢާއްމުޖަްލސާއިން ނިްނމުެނވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަްށ 2ވަަނ ދައުރުގެ 3 މިކައުންސިލްގެ

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ މަޝްވަރާކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން 

ނޭ މަޝްވަރާކޮމިޓީތައް އުފައްދައި، ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ކައުންސިލަރުން ިހމެ
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިްނމުނެވެ. މިގޮތަށް 2ވަނަ ދައުރުގެ 3ފެންނަކަމަށް މިކައުންސިލްގެ  ކަނޑައެުޅމަށް

 މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ޖަްލސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

ވިޔަވަތިލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުން  

އިވާ ކޯޓޭޝަނާ އެއްގޮތަށް އަވަހަށް މަރާމާތުކުރުން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ ހަލާކުވެފައިވާ އިންޖީުނ ދީފަ
ވަަނ ޢާއްުމޖަލްސާއިްނ ނިްނމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ 2ވަަނ ދައުރުގެ 3ފެންނަކަމަށް މިކައުްނސިލްެގ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ކައުންސިލްގެ ޖަްލސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ބޭންކް އޮޕަރޭޓްކުރުމާބެހޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން  

 2014/01 (14-(Q)227ރު ނަންބަރު ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕްރޭޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާ 
(  ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމައި، މިކައުންސިލްެގ ފަރާތުން ޗެކު ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ  ގޮތުގައި 2014ފެބްރުއަރީ 

ގެންގުޅޭ އެހެްނ ލިއުންތަކާއި، ފައިސާ ހޯދުމަްށ އެދޭ އެދުންތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީްސ މުޙަްއމަދު ޢާރިފް އާއި، 
ޢުޘްމާނު އާއި، هللا ނާހިދު އާއި، ކައުްނސިލަރ އަޙްމަުދ ފާއިޒު އާއި، ކައުްނސިލަރ ސަޢުދުهللا އިބުރައީސް ޢަބްދުނާ

ނަކަމަްށ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ މުޙައްމަދު ޙަމީުދ  އަދި ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީުލ އިބްރާހީމް ސޮއިކުރުމަްށ ކަނޑަައޅަްނ ފެން
މިގޮތަށް ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ ނިންމުނެވެ. 4ވަނަ ދައުރުގެ 3ންސިލްެގ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައ14ުޖޫން  2017

 ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ުޖމުލަ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން 2017

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެޭނ ޕްރޮގްރާމުތައް ވިލަރެސްކުރާނެ ކަުއންސިލަރުްނ ކަނޑަައޅައި ެއ ތާވަުލ 2017
ގައި ބޭއްވުުނ  20ޫޖން  2017ންނަކަމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެ

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ާފސްކުރެވުނެވެ. މިގޮތަސް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަްށ 5ވަަނ ދައުރުގެ 3މިކައުންސިލްގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
މަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުން ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ ފަޒުނާ މުޙައްމަދު ފާމަސިސްޓުގެ މަޤާ 

ން ާފމަީސ އެސިސްޓެންްޓ  4ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރގެ މަޤާމުގަިއ ހުރި ފަުޒނާ މުޙައްމަދު ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 
 ލްކޮށްފައިވާތީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުން ހިންގާ ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ފާމަސިސްޓެއްގެ މަޤާމަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ޙާޞި

ވަަނ ޢާއްުމ ޖަލްސާއިްނ ފާސްކުރެވުނެވެ. 5ވަނަ ދައުރުގެ 3ގަިއ ބޭއްވުުނ މިކައުްނސިލްެގ  20ޖޫްނ  2017ފެންނަކަމަށް 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި މިގޮތަސް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަްލސާއަށް ޙާ

 

ދިނުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ޓެސްޓް 
 ފާސްކުރުން 

ހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަްންސ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ެގނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަ
ގައި ބޭއްވުނު  20ޖޫން  2017ފެންނަކަމަށް ނެގުމަށް ބާއްވާ ޓެސްޓް ދިނުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ާފސްކުރެވުނެވެ. މިގޮތަސް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަްށ 5ވަަނ ދައުރުގެ 3މިކައުންސިލްގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3 ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި

 
ލައިސަންސުން ނަގާ އިދާރީ ފީ ފާސްކުރުން  

އަގުތައް ފާސްކުރުމަްށ  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙު ެގނެވިފައިވާ ގޮތަށް ލައިސަންސްެގ ޚިދުމަތްތަކުންނަގާ އިދާރީ ފީގެ
ވަަނ ޢާއްުމ ޖަލްސާއިްނ ފާސްކުރެވުނެވެ. 5ވަނަ ދައުރުގެ 3ގަިއ ބޭއްވުުނ މިކައުްނސިލްެގ  20ޖޫްނ  2017ކަމަށް ފެންނަ
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  މިގޮތަށް

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 
އަހަރަށް ފާސްކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ރިވައިޒްކޮށް ބަެޖޓް ސެކްޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ަބޖެޓް ވަނަ 2017

ވަނަ ދުވަުހ 11ޖުލަިއ  2017ނަ ަކމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެގނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެން
މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަީނ ވަަނ ޢާއްުމ ަޖލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. 6މިކައުްނސިލްެގ ތިންވަނަ ދައުރުެގ ބޭއްވުނު 

 ކައުންސިލްގެ ުޖމުލަ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވާދަކުރާ ރަށްރަށުގެ ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން  
ޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަމުބާތުގައި ބައިވެރިވެ، ޒޯންގައި ކުެޅ، އަދި ފައިނަލް ބުރަށް ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަްނ ޗެމ2017ް

ރުފިޔާ އާއި، ފަސްޓްލޭޑީ ބަށިބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބަޅިބޯަޅ  20,000.00އިވާ މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ދަތުރުކޮށްފަ
ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ  7,000.00މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެފައިވާ ށ.ގޮއިދޫ ބަށިޓީމަށް 

ވަނަ ޢާއްުމ ޖަްލސާއިން ިނންމުނެވެ. މިގޮތަށް 6ވަނަ ަދއުރުގެ 3ންސިލްެގ ނަ ަކމަށް މިކައުދިނުމަށް ފެންގޮތުގެމަތީން 
 ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިްލގެ ޖުމުަލ ެމންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 

 މަހުގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2017
މަހު މިލަދުންަމޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް" އިދާރާއިން  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2017"

ވަނަ ޢާއްުމ ޖަލްސާިއން ނިްނމުނެވެ. 6ވަނަ ދައުރުގެ 3ނަ ކަމަށް މިކައުްނސިްލގެ ފެންއެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް 
 މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ަކއުންސިލްގެ ުޖމުލަ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ހައުސްކީޕަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުން 
ގެ ތަކުމަސްޢޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ހައުސްކީޕަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ފާސްކޮށް، މި 

ވަަނ 3ހިމަނައިގެްނ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް މިކައުންިސލްގެ ތެރޭގައި ޓްރެކް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
 4ނަ ޢާއްމު ޖަްލސާއިން ިނންމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވ7ަދައުރުގެ 

 މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވައިގެންނެވެ.  
 

 ކުނިމެނޭޖުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން 
ކޭޖީގެ އައިލެންޑް ޕިކަޕް ހޯދުމަށް 1000ލަތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ވަޞީ

ވަނަ ޢާއްމު ޖަްލސާއިން ނިްނމުނެވެ. މިގޮތަށް 7ވަނަ ދައުުރގެ 3ންނަކަމަށް މިކައުންސިލްގެ އިޢުލާނުކުރުމަށް ފެ
 ންނެވެ. ުޖމުލަ ެމންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން  
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 

ވަަނ ޢާއްުމ ޖަްލސާއިްނ ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުްނސިލަށް 7ވަަނ ދައުރުގެ 3މިކައުންސިލްެގ 
 ންެގ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖުމުަލ މެންބަރު

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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އިތުރުކުރުމަށް ބީ.އެމް.އެލްއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން މިލައުތުރުކީސާގެ މުއްދަތު  
( އާއެކު ފޮނުއްވާފައިާވ 2017ޖޫން  20) BML/FUKB/2017/074ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ނަންބަރު 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. 7ވަނަ ދައުރުގެ 3މިކައުްނސިލްގެ  ނަ ަކމަށްންޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފެންއެގްރިމެ
ކައުްނސިލްރުންެގ  3ކައުްނސިލަރުންގެ ތެރެއިްނ  4މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންެނވި 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 
 

ކަނެކްޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޓަރނެޓް  
ޓެލެފޯްނ  ންެގ ގޮތުކްޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމުރާގައި މިހާުރ ބޭނުންކުރަމުންާދ އިންޓަރނެޓް ކަނެކައުންސިލް އިދާށ. 

( ގެ Biz Broadband 2Mbpsއަށް މަދުކޮށް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖު ) 4ލައިންތަކުގެ ޢަދަދު 
ަވަނ 20ޖުލައި  2017ނަ ކަމަށް ގެ ޕެކޭޖަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ފެން 5MBބަދަލުގައި ދިރާގު ގަވަރމެންޓް އިންޓަރނެޓް 

ވަަނ ޢާއްުމ ޖަލްސާއިްނ ނިްނމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ 8ވަނަ ދައުރުގެ 3 ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ވި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެ

 
 ފޯން އެލަވަންސް ދޭ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުން 

ވަަނ ނަންބަރު ގައިާވ 1އިދާރީ ބައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ފޯން އެލަވަންްސ ދިނުމަްށ އެދޭ މުވައްޒަފުންެގ ލިސްޓު"ެގ 
ރުފިޔާގެ  500.00ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދަށް ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުަގއި މަހަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ 

ރުފިޔާގެ ފޯނު  100.00ށް އެލަވަންސް ކަނޑައަޅައި، ަކއުންސިލް ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފަށް ރުފިޔާ އުނިކޮ 100.00ތެރެއިން 
ނޑައަޅައި ިލސްޓު އިޞްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް   ގައި 22 އޯަގސްޓް 2017އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކަ

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ނެވި ފާސްކުރެވުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން
 

 ސާވަރ އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ ޚަރަދު ފާސްކުރުން 
ތަފާތު މައްސަލަތައް ޖެހެމުންދާތީ، ކައުންސިލްެގ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގަިއ އަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސާވަރ 

  90,000.00ޅުން" ިމ ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ "ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުެގ ޖަލްސާއަށް އިާނމު ހުށަހެ 
 ސާވަރ އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބަދަލުކޮށް ސަރވާއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ،ރުފިޔާ 30,000.00ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 

އިވަނީ ކައުންސިލަށް ގައި ާފސްކުރެވުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފ22ައޯގަސްޓް  2017ނަކަމަށް  ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެން
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 ފާސްކުރުން  ،2017ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު  

އަށް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ހިމަނައިގެން އެ ޤަވާޢިދު  2017ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
 ވަަނ ޢާއްުމ ޖަްލސާއިން ނިންމުނެވެ. 13 ގައި ބޭއްވުުނ މިކައުްނސިލްގެ 29އޯަގސްޓް  2017ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ަކމަށް 

  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 
 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް އައު ވޭނެއް ހޯދުން 
 2017ކައުންސިލުން ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އައު ޭވނެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 

ރެވިފައިވަނީ ވަަނ ޢާއްުމ ޖަލްސާއިން ިނންމުނެވެ.  މިގޮތަށް ފާސްކ14ުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  29އޯގަސްޓް 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމާބެހޭ  ސްޓޭޓް ހައުސް މެނޭޖުކުރުމަށް ހޯމްއެފެއާޒާއެކު

ވޭ ެއމް.އޯ.ޔޫގައި ސްޓޭޓް ހައުސްގެ މެނޭޖްކުުރމަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޯހމްއެފެއާޒްއާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާދެމެދު ވެ
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ.  14މިކައުންސިލްގެ  ގައި ބޭއްވުނ2017ުސެޕްޓެމްބަރ  19ސޮއިކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
  

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމުތައް އިދާރީ ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާބެހޭ 
މިހާރު ކަނޑަެއޅިފައި ހުރި ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިދާރީ ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ދިމާވާ މައްސަލަތައް 

މިކައުންިސލްގެ ތިންވަަނ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުުނ 19ސެޕްޓެމްަބރ  2017ފެންަނ ކަމަށް  ކައުންސިލާ ހިއްސާކުުރމަށް
މެންބަރުންގެ  3ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ ނިްނމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިްނމާފައިވަީނ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެިވ 14

 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 
 
 

ނައުން ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އިޞްލާޙް ގެ 
ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ އެއްގޮތަށް، ވިޔަވަތި ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙުގެންނަން 

ވަަނ ޢާއްުމ ަޖލްސާއިްނ 14މިކައުްނސިލްގެ ތިންވަަނ ދައުރުގެ ގަިއ ބޭއްވުނު 19ސެޕްޓެމްބަރ  2017ފެންނަ ކަމަްށ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ނީ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑަިއގެންނެވި ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިްނމާފައިވަ

 
 ބަސްވުން ފާސްކުރުން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއް 

ކާއެކު ތަވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑު މުވައްޒަފުންގެ ަވޒީފާގެ އެއްބަްސވުމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙް
ވަނަ ޢާއްުމ 15ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 26ސެޕްޓެމްބަރ  2017ކަމަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ

މެންބަރުންެގ ކައުންސިލްގެ ޖުމުލަ ޖަލްސާއިން ނިްނމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 
 ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ މަޤާމުގައި ހުރި މަރްޔަމް ނާޒުނީ ފާމަސިސްޓުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުން 

ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ މަޤާުމ އަދާކުރަމުންދާ މަރްޔަމް ނާޒުނީ، އެމަޤާމުްނ ފާމަިސސްޓުގެ މަޤާމަްށ ބަދަލުކޮށް 
ވަަނ 15ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް 

ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިްނމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކަުއންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ ޖުމުަލ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފުނަފަތި ފާމަސީއަށް ކޭޝިއަރެއް ހޯދުން 
ސީގެ ކޭޝިއަރ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތީ، ފާމަސީގެ ކަންކަން ދައްޗެއްނެތި ފުނަފަތި ފާމަ

 3އޮކްޓޯބަރ  2017ންނަކަމަްށ މުވައްޒަފަކު ނެުގމަށް ފެކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ފާމަސީގެ ދެވަނަ ކޭޝިއަރެއްގެ މަޤާމަށް 
ވަނަ ާޢއްމު ަޖލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަީނ 16ބޭއްވުނު މިކައުްނސިލްގެ ތިންވަަނ ދައުރުގެ  ގައި

 ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްެގ ުޖމުލަ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 
 

 އަތޮޅުވެހި މަރާމާތު އައިޓަމަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުން 
ރޒުްނ އަތޮޅުޭގ ގަރާުޖ ހެދުމި ވަަނ އަހަރުެގ އެ މިނިސްޓްރީެގ 2018މަށް ޭބނުންވާ ފައިާސ ނިސްޓްރީ އޮްފ ހޯމްއެފެއާ

 165,000.00ބަޖެޓުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ، މިއަހަރު ކައުްނސިްލގެ ބަޖެޓުގައި ގަރާޖުހެދުމަްށ ހިމަނާފައިވާ 
ބޭއްވުނު  ގައި 10ބަރ އޮކްޓޯ 2017ންނަކަމަށް ފެރުފިޔާ، އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާިއން ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިްނމާފައިވަނީ ކައުންސިލަްށ 17މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ. މެންބަރުންގެ  3ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން 

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެްނމެ ފަރާތަކުން 
މަްށ ހޯސްޓްކުރު 2017އާން މުބާރާތް ކަމަށްވާތީ، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިާވ ށ. ކޮމަްނޑޫ ކައުްނސިލް ިއދާއަށް ވިޔަވަތި ޤުރު

ވަަނ ޢާއްުމ 18ޭބއްވުނު މިކައުްނސިލްގެ ތިންވަަނ ދައުރުގެ  ގައި 17އޮކްޓޯބަރ  2017ންނަކަމަށް ފެފުރުޞަތު ދިނުމަށް 
 ވެ.ެމންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެ 3ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުްނސިލަށް ާޙޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ "މުބާރާތުގައި ހޮވާވަނަތައް" މި މާއްދާއަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން ވިޔަވަތި ޤުރުއާން 

ވަނަ 1މުޅި މުބާރާތުގެ  -8ތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ "މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް" މި މާއްދާގެ ދަށުން "ވިޔަވަ
 ގައި  7ނޮެވމްބަރ  2017ންނަކަމަށް ފެބައިވެރިޔާ" މި ނަންބަރު އިތުރުކޮށް މި ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުމަށް 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަްލސާއިން ނިންުމނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލަްށ 21ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ބަޖެޓުގެ ކޯޑުތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި، ކޯޑް އިތުރުކުރުން 

ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ގޮތުގައި ޓްރާންސްޕޯްޓ ޚިދުމަތަށް ހިނގާ ޚަރަދު އައިޓަމެްއ އިތުރުކޮށް، ސަރވަރ ބަޖެޓުން ހިންާގ 
ރޑްވެއަރ މި ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް  ،އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް އޮތް އައިޓަމްގެ ނަން އައިޓީއާ ުގޅޭގޮތުން ހޯޭދ ހާ

 16000/-ޔާ އިތުރުކުރުމަށާއި، ސްޓާފް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ރުފި 600/-ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ އައިޓަމަށް 
ރޑްވެއަރ ތަކެތި ގަތުމަށް  ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށާއި،  13000/-ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށާއި، އައިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދޭ ހާ

ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ  54600/-ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމުލަ  25000/-ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް 
ންނަކަމަްށ ކަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުމުެގ އައިޓަމުްނ ނަގަިއ ދެންނެވުުނ ޮގތުގެމަތީން ެއ އައިޓަމްތަ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ވަނަ ޢާއްމު ޖަްލސާއިން ިނންމުނެވެ. މިގޮތަށް 22ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްެގ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ގައި 14ނޮވެމްބަރ  2017
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެިވ 

 

 ބަޖެޓުގެ ކޯޑުތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި، ކޯޑް އިތުރުކުރުން 

-/41,520ންސިލްތަކުގެ މަހާިސންތާގެ އިދާރީޚަރަދުތަކަށް ކުނިމެނޭޖުކުުރމާބެހޭ މަާހސިންތާގެ އައިޓަމަށް ވިޔަވަތި ރަށުކައު
ރުފިޔާ، އަދި ރަށްރަށުގައި  ކުނި ހެޔޮގޮތުގައި  ނައްތާލުމުމުގެ  މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ  އިދާރީ ކަންކަން  

ބޭއްވުނު މިކައުންިސލްެގ  ގައި 29ނޮވެމްބަރ  2017ންނަކަމަށް ފެ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް-/100,000ހަމަޖެއްުސމަށް 
 3ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ ނިްނމުނެވެ. މިގޮތަްށ ނިންމާފައިވަނީ ކައުްނސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 25ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

އެޅުން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ދެއްވާފައިވާ ލަފަޔަށް ރިއާޔަތްކޮށް ގެންނާގެ ވޭނެއް ކަނޑަ  
ކައުންސިލަށް ވޭނެއް ހޯދުމަށް ކުިރ އިޢުލާނާ ގުޅިގެްނ ކުރިމަިތލީ ފަރާތްތައް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ދިރާސާއަށް 

ވަނައަހަރު އުފެއްދިކަމަށް  2014އިން  އްލެވުމަށްފަހު އެކޮމިޓީން ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް ވޭން ގަތުމަށް ޯއލް ސްޓްރަކްޝަރބެ
ބޭއްވުުނ މިކައުްނސިލްެގ  ގައި  29ނޮެވމްބަރ  2017ންނަކަަމށް ފެބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޭން ގަތުމަށް އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަްށ 

 3ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ ނިްނމުނެވެ. މިގޮތަްށ ނިންމާފައިވަނީ ކައުްނސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ވަނ25ަތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 
އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމު ވިލާކޮލެޖާ ގުޅިގެން 

 ހިންގުމާބެހޭ 
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ުމވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމު  ވިލާކޮެލާޖ 

ވަަނ ޢާއްުމ 28ޭބއްވުނު މިކައުްނސިލްެގ ތިންވަަނ ދައުރުގެ  ގައި 19ޑިސެމްބަރ  2017ންނަކަމަށް ފެ ގުޅިގެން ިހންގުމަށް 
 ެމންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުްނސިލަށް ާޙޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ހިންގާ  މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް  އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ދަށުން 
 ގުޅިގެން ހިންގުމާބެހޭ  ޕްރޮގްރާމު ވިލާކޮލެޖާ 

ޕްރޮގްރާމު  ވިލާކޮެލާޖ  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ުމވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގާ
ވަަނ ޢާއްުމ 28ޭބއްވުނު މިކައުްނސިލްެގ ތިންވަަނ ދައުރުގެ  ގައި 19ޑިސެމްބަރ  2017ންނަކަމަށް ފެގުޅިގެން ިހންގުމަްށ 

 ެމންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކައުްނސިލަށް ާޙޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން  އެހީގެކިޔެވެނި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ "ހިއުމަން ިރސޯސް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ޕްރޮގްރާްމ" ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް "ކިޔެވެނިއެހީ" ގެ 
ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެެނސްފައިވާ ގޮތުގައި މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ "ކިެޔވެނިއެހީގެ ސިޔާސަތު" 

ބޭއްވުނު މިކައުްނސިލްގެ ތިންވަަނ ދައުރުގެ  ގައި  19ިޑސެމްބަރ  2017ންނަކަމަށް އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެ
މެންބަރުންގެ  3ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ ނިްނމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިްނމާފައިވަީނ ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެިވ 28
 ތިފާޤުންނެވެ.އިއް
 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ވިލާކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގައި އަދި ކިޔެވެނިއެހީގައި 
 އުމެންޓްތައް ފާސްކުރުން ބައިވެރިވުމުގެ ޑޮކި

" އާއި، ކިޔެވެނިއެހީގެ ސިޔާސަާތ ގުޅިގެްނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ "ފަހުމުނާާމ" އާއި، "ކިޔެވެނިއެހީގެ އެއްބަސްވުން 
 2017"އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިުއމަންރިސޯްސ ޑިވެލޮޕްަމންޓް ޕްރޮގްރާމުެގ އެއްބަސްވުން" ފާސްކުރުމަްށ ފެންނަ ކަމަށް 

ވަަނ ޢާއްުމ ޖަްލސާއިްނ ނިންުމނެވެ. މިގޮތަްށ 28ބޭއްވުުނ މިކައުންސިލްެގ ތިންވަަނ ދައުރުގެ  ގައި 19ޑިސެމްބަރ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ރުވެވަޑައިގެންނެިވ ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލަށް ޙާޟި

 
 
 

 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ޗެކްކޮށް އަދި މަސްދުވަހުގެ މާލީ  މާލިއްޔަތު
ން އުފެދިފައިވާ އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށު ހިސާބުތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ދަނީ ޤަވާޢިދުން ފޮނުވެމުންނެވެ.

މަދަދު" ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމާއި، "ފުނަފަތި" "ނަފާވެހި" ހިޔާވެހި ޕްރޮގްރާމާއި، "ދުވެލި" ދަތުރުފަތުރުގެ ޕްރޮގްރާމާއި، "
މަހުގެ ިހސާބާއި،  6އަދި ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކޮށް އަދި މަހަކުްނ ިހސާބުތައް ޗެކްކޮށް ިރޕޯޓް  4ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮގްރާމު ކޮންެމ 

 ދެއެވެ.ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެވެމުންހަރީ އަ

 

 މާލީ އޯޑިޓް 

 21ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ގޮތުގެމަތީން މިއަހަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 109ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
 އަށް ާމލީ އޮޑިޓެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  23އިން 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 ށ.ައތޮޅުަކއުންސިލްެގ ވެބްަސއިްޓގެ ސްްކރީން ސޮެޓއް 

މެއް ަކމުގައިާވ ވަަނ އަހަރަށް ިނމުުނ މާލީއަހަުރ އޮިޑޓް ކުރައްވާފައިވަނީ އޮޑިްޓ ފާ 2016މިކައުންސިލްެގ 
މިއިދާރާ އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ޓީމުންަވނީ އިދާީރ  އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ.އެލް.އެލް.ޕީ އާއި ޙަވާލުކުރައްވައިގެންނެވެ. 

މައްސަލަތައް ކައުްނސިާލ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ެއ މަްއސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާއިން މިހާރު މިދަީނ 
 ރަމުންނެވެ. މަސައްކަތްކު

އިދާރީ އޯޑިޓް  

އެކުލަވާލެިވ  ލެއް އުޞޫލުގެ" ަނމުގައި އުޞޫއިދާރީ "ހިންގުމުެގ  އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި 
 ކުރިޔަށްދޭތޯ މޮނިޓަރކުރެވެމުން ދެއެވެ.އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް އެއްގޮތަށް  ލާއިއެއުޞޫ

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 އޮޑިޓް ކުރެވިފަެއއް ނުވެއެވެ.އެކްސްޓާރނަލް ވަނަ އަހަރުެގ ތެރޭގައި 2017މި 

 

 

ވަަނ 118ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
ޢާއްމުކުރަންޖެހޭ މާއްދާގެ ދަށުން 

އަދި ޤަރާރުތަކާއި، ނިންމުންތައް، 
 އިޢުލާންތައް ޤަވާޢިދުތަކާއި، 

މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް 
www.shaviyani.gov.mv  ،ިގަޔާއ

މިއިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި 
އަދި  ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. 

ހިނގާ ޚާއްޞަ  އަތޮޅުކައުންސިލްގައި
ކަންތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި، ފޮޓޯ 

 Secretariat of the North Miladhunmadulhu"އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖް  ނޯޓިސްބޯޑުންދުވަހަށް ވެބްސައިޓާއި، ދުވަހު
Atoll Council" .ެއަށް ދަނީ އަޕްޯލޑުކުރެވެމުންނެވ 

 
 

http://www.shaviyani.gov.mv/
http://www.shaviyani.gov.mv/


 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 ތަޢާރަފް ދަތުރުގެ ތެރެއިން...

ކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފް ދަތުރު ބޭއްވުން  

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 
މިކައުންސިލްެގ ތިންވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި 
ކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފްވުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލ 

އަށް އަތޮޅުެގ  28އިން  24ސެޕްޓެމްބަރ  2017
 ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވުނެވެ. 

 
މިލަދުންމަޑުުލ މި ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ 

ދައުރަށް  ތިންވަނައުންސިލްގެ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކަ
އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
ރަށަކަށް ޒިޔާތްކޮށް އެރަށްރަށުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ 

މުއައްސަސާތަކާއި، އަްނހެނުންެގ ކޮމިޓީއާއި، ކުލަުބ ަޖމްޢިއްޔާތަކާއެކު ބައްދަދަލުވުމެއް ބާއްވައި ކައުންސިލަރުންެގ 
އުންސިލަރުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިާވ ޒިްނމާތަކާއި، ަމޝްޢޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ މަޢުޫލމާތު ީދ މުއައްަސސާތަކާއި، ތަޢާރަފްވެ، ކަ

ވަަނ 10ގާތް ގުޅުމެއް އުފެއްދުމާއި،  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު 
މަތީން މުިޅ އިދާރީ ދާއިރާއަށް ލާބަޔާއި މަންފާވާެނ ގޮތުގެމަތީން ކައުްނސިލުްނ ރާވަިއ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ 2018ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި 
 މަޝްވަރާހޯދުމެވެ. 

هللا ދައުރުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި، ނާއިބުރައީސް ޢަބްދު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ މި ދަތުރުގައި 
ޢުޘްމާން އާއި، ޑިރެކްަޓރޖެނެލް މުޙައްމަދު ޙަމީދާއި، އެްޑނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ هللا ނާހިދުއާއި،  ކައުންސިލަރ ސަޢުދު
 އަޙްމަދު ޢީސާ ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. 

 

 

މީޓިންގއެސް.އެމް.ޓީ  
މީޓީންގގެ ނަމުގަިއ ބައްދަލުވުމެއް  އެސް.އެމް.ޓީއަށް  9:30ން  8:30ހެނދުުނ  ރަސްމީ ކޮްނމެ ދުވަހެއްގެ

 އެވެ. ވެބޭއް

މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކައުންސިލުގެ މަަސއްކަތުގެ ތެރެއިން ސަމާލުކަންދީ ނިްނމުމަްށ 

އަވަސްކުރަންޖެޭހ މައްސަލަތަކާމެުދ މަޝްވަރާކުރުމަށާއި، ކަުއްނސިލަރުންނާއި، އިދާރާއާ ދެމެުދ އޮންަނ ގުޅުްނ ބަދަހިކޮށް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ 

 ޑިޕްލޮމާ އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ތެރެއިން 

ރައީްސ ނުވަަތ ހިންގުާމ  ގެިމ ބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންިސލް މާތު ހިއްޞާކުރުމެވެ.އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫ

ބައިވެރިވާނީ ކަުއންސިލަރުންނާއި، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި، ސެކްޝަންތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގަިއ މި  ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ވެރިއެކެވެ.

  ޔުނިޓުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނެވެ.، ވެރިންނާއި

 މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ކުލާސްތަކެއް ހިންގުން 
 

ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓާރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅު
މަހުެގ  ނޮވެމްބަރ ޖަނަވަރީން 2017އަމާޒުކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ހިންގޭ ކްލާސްތަކެއް 

 ނިޔަލަށް ހިނގުނެވެ. 
ށް ބަހުގެ ފެންވަރު ހުލުވެރިކޮމި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ މުވައްޒަފުން އިނިގރޭސި ބަހަށް އަ

އި، ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައިވެްސ މަތިކުރުމާ
ފަސޭހަކަމާއެކު އިނގިރޭސިބަހުން މުއާަމލާތް 

 ކުރުމުގެ މަުގ ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. 
އަތޮޅުކައުންސިލްެގ މި ޕްރޮގްރާމުގައި 

އްޒަފުން މުވަ 6ން މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިއިދާރީ 
 ބައިވެރިވެ، ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިއީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ މި އަހަރުެގ 
މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކައުންސިލްެގ 

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު  މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރެވިގެން
 ރޭ  3ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ހަފުތާއަކު 

ހިންުގމަށް އް ތަކުރިޔަށްގެންދެވުނު މިކްލާސް
ފިޔާ ރ10,000.00ު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުނ2017ް

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒިނަސް 
 އެޑްނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް 

 

ުލ އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑު
ސްޓާފް  އި، އެވިޑްކޮެލޖާ ގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލާ

 ވަނަ 2016ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން 
ޑިޕްޮލމާއިްނ ބިޒްނަްސ  ފެށުނުއަހަރު 

ސެޕްޓެމްބަރގެ  2017ޯކސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 ނިޔަލަށް ހިންގިފައިވެއެވެ.



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ދަރިވަރަކު  39ލަ އްޒަފުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ބްލޮްކމޯޑަށް ކުރިައށް ގެންދާ މިކޯހުގައި ުޖމްށ.އަތޮޅުގެ މުވަ
 ދަރިވަރުން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.  23، ބައިވެރިވެ

 

ޤާބިލްކަްނ  ވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީމަޤްޞަދަކީ ށ.އަތޮޅުގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މު މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިަގނޑު 
 މަތިކުރުމެވެ.  ދުވަހެއް ދުވަހަކަށްފެންވަރު  އިތުރުކުރުމާއި އެކު މުއައްަސސާތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ

 

ނަގައި، އަނެއްބަިއ ރުފިޔާގެ ފީއެއް  /1,000-ގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިއެއްގެ އަތުްނ މަހަުކ ފީހިންގިފައިވަީނ  ކޯސް މި
  73,714.40މިއަހަރު  މިޕްރޮގްރާމު ިހންގުމަށް ކައުންސިލްެގ ބަޖެޓުންއަތޮޅުކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށެވެ. އެގޮތުން 

  ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 ަވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ހ 

އަދި އެންމެާހ ީމސްތަކުންނަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގަިއ ފޮނުއްވި  ޙަމްދާިއ ޝުކުރުކުރަމެވެ. سبحانه وتعالى هللاޢާލަމްތަކުގެ ވެރި 

 ޞަލަވާތުގައި  އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މި ލާްމ ލެއްވުންސަ ޞަލަވާތާއި، އަށް صلى هللا عليه وسلممحّمد ކައުއިތުރު ނަބިއްޔާ 

  ގެ މިތުރު ޞަހާބީން ޝާމިލުކުރަމެވެ.އެކަނލޭގެފާނު

ވަނަ މާއްދާގައި  95( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނު ) އީމި

ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އެންްޑ 2018ވާގޮތުގެ މަތިން މިކައުންސިލުްނ 

ާއމްދަނީ ހޯދުމަށް ދެުމންގެންދާ ކައުންސިުލން  ންކަނޑަެއޅި ގްރާންްޓއަށާއި، ދައުލަތުން ދެއްވަޓްރެޜަރީއަށް ހުށައެޅުމުން 

އެކިއެކި ޚިދުމަތް ތަކުންނާއި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުްނ ކައުްނސިލަށް ލިބޭނެ ާއމްދަނީ ލަފާކޮށް، ކައުންސިލުެގ އިދާރީ 

ސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި ިއޖުތިމާޢީ ތަރައްގީ ހިންގުމަށާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދަށާއި، ކައުން

ގޮތުގެ މަތިން ވާ ވަނަ މާއްދާގައި 97ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު އަންދާޒާކޮށް، 

ށ.އަތޮޅު  ރާށް ލަފާކުވަނަ އަހަރަ 2018ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެމަތީން ފާސްކުރާ  96އެކުލަވާލައި، އެޤާނޫނުގެ 

 ވެ. ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓެ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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ނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒްވެފައިވަނީ ކައުންސިލުން ކުރާޚަރަދުތަކަށް 2018 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް މައިގަ

މައްޗަށް  ޒިންމާވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞުލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ

ލާޒިމްކުާރ ަމސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް، އެ ޤާނޫނުގަިއ ައތޮޅުކައުންސިލުން ދޭްނޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް ހަމަަހމަކަމާިއ 

އެކުދިނުމަށާއި، ރަށުކަންސިލުތަކުގެ ހިންގުްނ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، މުއައްޒަފުންެގ ކުރިއެރުމަށާއި، އަތޮުޅ ރައްޔިތުންނަށް 

  ޓެއް ގާއިމްކުުރމަށެވެ.ދުޅަހެޔޮ އަމާންވެއް

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ 2018
ނޑު  2018  އެއީ :  ދާއިރާއަކުންނެވެ.  6ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް ާއމްދަނީ ލިބޭނެ ަކމަށް ލަފާުކރެވެނީ މައިގަ

 ީއެހީ ހިލޭ ދެއްވާ ދައުލަތުން ހިންގުމަށް އިދާރ  (C-GOM) 

 "ިފަންޑް ޓްރަސްޓް އަތޮޅު.ށ" ވިޔަވަތ (L-CTF) 

 ުއެހީ  ހިލޭ އާއްމ  (L-CDF) 

 ްފީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދޭ ކައުންސިލުނ (L-CSF ) 

 ްއާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުނ (L-CBF) 

 ްފައިސާ ޑިވިޑެންޓ (L-CDIVF) 

 ގައި (1)ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު 

 (C-GOM)  އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ 
 ވަނަ މާއްދާގައި އޮފީސްތައް 82( ގެ 2010/7ނޫނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާ

ކައުންސިލުތަކުން ތަރައްޤީއަށް ހިންާގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކައުްނސިލުތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ހިންގުމަށާއި، 

ދޫކުރަންވާނެ ކަމަށް ކައުްނިސލުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތިގައި ފައިސާޚަރަދުކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި، 

)ހަމިލިއަން އަށްސަތޭކަ ތޭރަހާްސ ފައްސަތޭކަ  ރ6,813,530.00 ވަނަ އަހަރަށް 2018އެގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ފިނޭންސް މިނިްސޓްރީންވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެއެވެ. އިދާރީ ހިންގުމަށް ގެ ބަޖެޓެއް ތިރީސް( ރުފިޔާ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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ކަނޑަައޅުއްވާ ދެއްވި ބަޖެޓްގައި ަބއެއް ކޯޑްތަކަށް ފައިސާ ހިމަނުއްވާފައިނުވާތީއާއި، ބައެއް އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން 

ކޯޑްތަކަށް އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ހިމަނުއްވާފަިއ ނުވާތީ، ބަޖެޓްެގ ބައެއް ކޯޑްތަކަށް ބަދަުލ ގެނައުމަްށ ވާނީ 

 ނިންމާފައެވެ.

 (L-CTF) ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް "ވިޔަވަތި" 
 

ވަނަ އަހަުރ ފެށި "ވިޔަވަތި" ޓްރަސްްޓ ފަންޑަކީ ކައުްނސިލަށް އެންެމ ބޮުޑ އާމްދަީނ ލިބޭ އެްއ ވަޞީލަތެވެ. ިމ 2012

. އެއީ ތަކެއްގެ ދަށުން ރޭވި ހިންގަމުން ގެންދެއެވެޞޫލުޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލާ ހަރުދަނާ އު 4ފަންޑްގެ ދަށުން ތަފާތު 

 ބޭސްފިހާރާގެ  ޕްރޮގްރާމާއި،" ނަފާވެހި" ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހިޔާވެހީގެ ޕްރޮގްރާމާއި،" ދުވެލި" ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދަތުރުފަތުރުގެ

 ރާމާއި އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ލޯނު ޕްރޮގްރާމް "މަދަދު" އެވެ.ޕްރޮގް" ފުނަފަތި"ދިނުމަށް ޚިދުމަތް

ވަނައަހަރު ާއމްދަނީ 2018އަހަުރ ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓް އިދާރީ ިނޒާމަށްގެެނވުނު ބޮޑު ބަދަލާއި އެުކ  ވަނަ 2017

 އިތުވެގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  

ަވނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބެންްކ އޮފް މޯްލޑިވްސް ހިންާގ އިމާރާތުގެ ކުިލ ބޮޑުކޮށް  އެގްރިްމންޓް 2017މީގެ އިތުރުން  

ރިޔާދުގެ އެކަމަޑޭޝަން ބޮލޮކުގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށްދޫކުރަންފެށުމުން ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމްގެ އާމްދަނީ އައުކޮށް، މަ

 ކުރީއަހަރުތަކަށްވުރެ އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  

ލަށް ވަަނ އަހަރަގެ ނިޔ2018ަވަނަ އަހަުރ ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނު ތަކުގެ ފައިާސ 2013މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާއިރު، ކިޔެވެނި ެއހީގެ ގޮތުގައި އިތުުރ ލޯެނއް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ފާސްކޮށްފައިވުމާއި ގުޅިެގން 

 މަދަދު ލޯނުގެ އާމްދަނީވެސް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. 

ލޯންޗްގެ އިންޖީނު މައްސަލަޖެިހ މަރާމާތުނުކުރެވި އަހަރުެގ  1ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ 2017

ވަނަ އަހަުރ ފުރަތަމަ 2018ނިޔަލަށް ބާއްވަންޖެހުމުްނ އެޕްރޮގުރާމުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ ނުލިބި ވީަނމަވެްސ 

ޖީނެއް ހޯދާ ޯލންޗް މާރާތުކޮށް ިޚދުމަތަށް ނެރެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ދުވެލި ޕްރޮގްާރމްގެ ކުއާޓާގައި ލޯންޗްގެ އައު އިން 

 އާމްދަނީވެސް އެތައްގުނައެއް އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

އަހަރެއްނޫނެވެ.  ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހިއްސާކުރާ ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ މާފަހި

ވަނަ އަހަރުގެ ގިަނ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ލިބިފައި ނުވުމާއި، ބޭހުގެ އަގުތަކަށް އަންަނމުންދާ ބަދަލާއި ގުޅިގެްނ 2016އެގޮތުން 

ވަނަ ައހަރަށް ބޭހުގެ 2018އާސަންދައިން ލިބެންޖެޭހ ނަާފ އެންެމ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގަިއ ިލބެމުން ނުދެއެވެ. ަނމަވެްސ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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ވިއުކޮށް މި ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ވިސްނުން ކައުންސިލުގައި ހުރުމާއި އެުކ، މި ޕްރޮގްރާުމންވެްސ އަގުތައް ރި

ވަނަ އަހަރަށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 2018އިސްދެންނެވުނު ކަންކަމާއި އެކު އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

 ރުފިޔާއެވެ. 3,660,000 ފަންޑްގެ ޖުްމލަ އާމްދަނީއަކީ 

 (L-CDF އާއްމު ހިލޭ އެހީ )
 15,000.00ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކި އެިކ ޕްރޮގްރާމްކުގެ ތެރެއިން ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތައް ދައުލަތުން ދެއްވާ 

ެގ ނިޔަލަށް ކައުްނސިލަށް 2015)ފަނަރަ ހާސްރުފިޔާ( ގެ އިތުރުން އާްއމު ިހލޭ އެހީެގ ގޮތުގަިއ އެއްވެްސ ފައިސާއެއް 

ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި 

ގެ ފަހުން ިމ އެހީވެްސ 2015

ކައުންސިލަށް ލިބެމުްނ ނުދެއެވެ. 

ވަނަ އަހަުރ 2016ނަމަވެްސ 

ޑްރައިވިންގް ޓްރެކް އެރިޔާ 

ރުމަށް ހިންގި ތަރައްޤީ ކު

ޕްރޮގްރާމަށް ދައުލަތުން ހިލޭ 

ރ )ތިންސަތޭކަވިހި ހާްސ ދުއްއިސައްތަ ތޭރަރުފިޔާ /ފަންސަވީސް ލާިރ ( ލިބިފައިވާ ަކްނ 320,213.25 އެހީގެގޮތުގައި 

 ޝުކުރުވެރިކަމާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

އެއްލިބިފައި ނުިވނަމަވެްސ މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ވަނަ އަހަުރ އާއްުމ ހިލޭ އެހީެގ ގޮތުގައި އެއްެވސް ފައިސ2017ާއަދި 

ރޒް އާިއ އެކުވެވުނު އެއްބަސްުވމުެގ ދަށުން އަތޮޅުގޭެގ ބައެއް މަރާމާތުތަްއ ކުރުމަށް ފަުހ އެބިލުތަކުގެ ފައިާސ  ހޯފެއަ

 ވަނީ ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ.  ރ1,229,000.00ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ 

އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ދުވެލި ލޯންޗް މާރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފައިާސ  ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ 2018

ލިބޭނެ ކަމަށް  ރުފިޔާ 1,500,000 ދައުލަތުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް މި ބަޖެޓްގައި ިހމެނިފަިއވާނެއެވެ. އެގޮތުން 

 އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

2018 2017 2016 

 ލައިސަންސް ކާޑު   16,600.00  75,600.00  75,000.00 

 ފޮތް  ލައިސަންސް   4,700.00  12,280.00  10,000.00

 ނަންބަރ އޮޑީ  1,100.00  1,300.00  1,500.00

 ވާދިނަސް  ރޯޑް  5,050.00  9,450.00  10,000.00

 ގުޅޭ  ރަޖިސްޓްރީއާއި  2,600.00  4,400.00  8,000.00

 ފީ  އިމްތިހާނު  5,310.00  16,600.00  18,500.00
123,000.00  119,630.00  35,360.00  

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 ( L-CSFކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ )
 ވަނަ މާއްދާގައި  78( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )

 ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް  ފިނޭްނސް  އޮފް މިިނސްޓްރީ ގޮތުގައި، ގެ މާއްދާއެއް ބާޠިލް " ނެގުން ކުލި  ފީއާއި، ނަގާ  ކައުންސިލްތަކުން

ުގޅިގެން އެމާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ފީއެއް  ނިންމެވުމާ އިން ސަރކިއުލަރ( 2012 ނޮވެމްބަރު 8) 2012/08 ނަންބަރު

ަވަނ އަހަރު ާމރޗްމަހުން ފެށިގެްނ  މޯލްޑިްވްސ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ  2016އަދި ކުއްޔެއް ނެެގމުންނުދެއެވެ. ނަމަެވްސ 

މުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިކައުންސިލުންވެްސ އާއި އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީން ދެ

ވަނަ އާްއުމ 106ދެވެންފެށުނެވެ. އަދި މިޚިދުމަށް ކައުންސިލުން ދިނުމުގައި ޢަމަުލކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ވަަނ 2017ސްކުރެވިފައެވެ. އަދި ޖަލްސާއިން ފާސްކުިރ އުޞޫލުގެ ދަށުން އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި ފައިސާނެގުމަށްވަނީ ފާ

ލިބިފައިކަން އުފަލާއި އެކު  ރ00110,710.ރ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވުުނ ިމ ޚިދުމަތްތަކަށް 60,000.00އަހަރަށް 

ރުފިޔާ ލިބޭނެ ަކމަށް   123,000.00 ވަަނ އަހަރަށް މިޚިދުމަތަކަށް ަނގާފީ ރިވިއުކޮށް 2018ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  އަިދ 

 އި ވާނެއެވެ. ލަފާކޮށްފަ

 (L-CBF)ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ 

ފައިާސ މޯްލޑިވްްސ އިންލެންްޑ  ވާ  އަށ50ް% ފައިސާގެ ވަރުވާގެ  ފަޅުރަށްރަށުގެވަނަ އަހަރުްނ ފެށިގެން މިއަތޮޅުެގ 2015

 ާއމްދަނީގެ ކައުންސިލުގެ ރ49,150.00 އަހަރުވެސް 3ން ދަނީ ަޖމާކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. ވޭތިވެދިޔަ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

 ަކމަށް ލިބޭނެ އެއަދަދަށް ފައިސާ ވެސް އަހަރު ވަނަ 2018 އެހެންކަމުން . ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ ގޮތުގައިވަނީ

 .އަންދާޒާކުރެވިފައިވާނެއެވެ

އަހަރުްނ ފެށިގެން   2015މީގެ އިތުރުން މާލެގައި ުހންނަ ށ.އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ކުލީގެގޮތުަގއި ދައުލަތައް ދައްކާ ފައިސާ 

ރ  400,000.00ކައުންސިލުގެ ާއމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދަނީ ޖަމާކުަރމުންނެވެ. އެހެްނ އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ކުލީގެ ގޮތުގަިއ ލިބޭނެ 

 ރ ލިބޭނެ ަކމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.   501,500ނިހެން ހަރަކާތްތަކާއި އެކު ުޖމްލަ އާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ އެހެ

 (L-CDIVF)ޑިވިޑެންޓް ފައިސާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލުެގ ވިޔަވަތި ޓްރަސްްޓ ފަންޑުެގ ފައިދާއިން ިޑވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ކަުއންސިލުެގ އާމްދަީނ އަށް ޖަމާކުރެޭވ ށ،

ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް އެންމެ 2014ފައިސާ އަކީ 

އްސާކުރާ ފަންޑެވެ. ަނމަވެސް ޓްަރސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހި



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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ވަނަ އަހަރު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބަޖެޓުން ގިނަ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ވޭތުވެ ދިޔަ 2018ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި،  

ސިލުގެ ާއމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭެނ ފައިސާ މަދުވާނެ ކަމަްށ ވާީނ އަހަރުތަކަށް ވުރެ ޑިވިޑެންޓް ފައިސާެގ ގޮތުގައި ކައުން 

ރ  750,000.00ވަނައަހަރަށް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާނީ  2018ލަފާކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 

 އެވެ.  

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ 

 

 

 

 

 

 

 ޚަރަދު  ށް ލަފާކުރެވޭ ވަނަ އަހަރަ 2018

ނޑައަޅާފައިަވނީ މައިަގނޑު ވަނަ އަހަރު ކައުްނސިލުން  2018  ދާއިރާއަކަށެވެ. އެއީ:  3ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގ 

   ުވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޚަރަދ 

  ްކައުސިލުން ހިންާގ އިޖުތިމާޢީ، އިގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައ 

 ން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގު 

ވަަނ އަހަުރ  2018ްށ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި، އެލަވަންްސ އަިދ އިދާރީ ހިންުގމަށްބޭނުންވާ މުދަލާިއ ޚިދުމަތް ހޯދުމަ

)ހަމިލިއަްނ އަށްސަތޭކަ ޭތރަހާސް ފައްސަތޭކަ ތިރީްސ ހަރުފިޔާ( ވަނީ ަކނޑައަޅުއްާވ   6,813,530 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި 

ފައެވެ. މީގެތެރެއިން ބައެއް ކޯޑުތަކަށް އުިނ އިތުރު ގެނަުއމަްށ ވާީނ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުްނ ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް ފަހު 

ރީ ހިންގުމަްށ ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އަދި ރ އާއި، އިދާ 5,279,965މުއައްޒަފުންނަށް ކުާރ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

 1,203,790.58  

 1,617,726.71  

 2,097,312.49  

 1,345,003.90  

 750,000.00  

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

2014 2015 2016 2017 2018



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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ރ އަދި އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ ހޯދުމަްށ  1,516,565 ކައުންސިލު އިދާރާގެ އާްއމު މަރާމާތުތަކަށް 

ނޑައަޅާފައެވެ. 17,000.00  ރ  ޚަރަދުމަށް ވާނީ ކަ

 ގައި(2ޖަދުވަލު ކޯޑްތަކަށް ގެންނަން ކަނޑައެޅި ބަދަލުތައް  އަހަރަށް ލިބުނު އިދާރީ ބަޖެޓާއ2017ިގެ ޚަރަދު އަދި 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ޚަރަދުތައް  އިދާރީ  ފަންޑްގެ  ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 

މަޖެއްސުމަްށ ރީ ޚަރަދުތައް ހަޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިދާ ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައުންސިލުގެ ޓްރަސްޓްފަންޑްގ2012ެ

ވަަނ ލަފާކުރާ 2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޮކންެމ އަހަރަކަށް ލަފާކޮށް ބަޖެްޓ ފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން 2014

ކުރި ފަދައިން ދުވެލި ބަޖެޓަކީ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓަކަށްވެގެންދާނެއެވެ. އެއީ ކުރިންވެސް ބަޔާން

ގްރާމްގެ މާމުލި ލޯންޗާއި، ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމްގެ އަތޮޅުވެހި ަމރާމާތު ކުރަންޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް ހިންގާނެ ޚަރަދުތައް މި ޕްރޮ

 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާތީއެވެ. 

މިކައުންސިުލން އިްނސާނީ ވަޞީލަތް ތަަރއްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރުން އަދި މީގެ އިތު

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްާރމްގެ ބައިވެރިނަށް ަމދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން "ކިޔެވެނި އެހީ" ގޮތުގަިއ  ހިއުމަންރިސޯސް 

  ރ ދޫކުރުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވެސް ވާނެއެވެ.1,500,000.00

ރ )ހަމިލިއަން ތިންސަތޭކަ 6,355,916.00ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބަޖެަޓކީ 2018އެންކަމުން 

 ފަންސާސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ ނުަވސަތޭކަ ސޯޅަ( ރުފިޔާ އެވެ. 

 6.70  
 6.10   6.30  

 7.10   6.80  

5.6 
 6.40  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 އަށް ލަފާކުރާ އިދާރީ ޚަރަދ2018ުގެ ނިޔަލަށް ހިނގި އިދާރީ ޚަރަދު އަދި 2017



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 ގައި(  4 ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު  ޕްރޮގްރާމްތަ އަށާއި، އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ އަތޮޅު 

ރަކާތްތަކުން )ޚާއްޞަކޮށް އިްނ ފެށިގެން ކައުންސިލުެގ ރިޒާުވންނާއިްނ ކައުންސިުލން އާމްދަީނ ހޯދުމަށް ހިންޭގ ޙަ 2012

ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓް( އިން ލިބޭނެ ަކމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއިން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަށް 

 ރ ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ. 10,563,021.31ގެ ނިޔަލަށް 2017ހިންގުމަށް 

ވެސް އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށާއި، އިޖުތިމާޢި ތަރައްޤީ ގެ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވޭ މި ބަޖެޓަކ2018ީ

 ފަހި ބަޖެޓަކަށްވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަުރ ފާސްކުރާ ަބޖެޓްގެ މިބައިގައި ބޮޑަްށ އަަމޒުުކރެވިފައިވާނީ ކުރީ އަހަރުތަކޭވެްސ އެއްފަދައިން އިންސާީނ 2018

ޤީ ކުރުމަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ވަޞީލަތް ތަރައް

ރަށުކައުންސިލުންތަކުން ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ިއުޖރިމާޢީ ޕްރޮގްރާތަކަށް އެހީރެރިވުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އިޔާދަކުރެވޭ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ނުވަަތ  ވަނަ އަހަުރ އަލަށް ފެށުމަށް ަގސްތުކޮށްފައިވ2018ާ

ބޭނުންކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުމުގެ މަގުޞަދުގައި  ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މަގު ބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޚަރަދު ކުޑަ 

 މެނިފައިވާނެއެވެ. ލައިޓްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ހި

23% 

43% 

10% 

24% 

 އަށް ލަފާކުރާބަޖެޓް ބެހިފައިވާގޮތް 2018ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 

 ފުނަފަތި

 ދުވެލި

 ނަފާވެހި

 މަދަދު



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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ރ 2,430,000.00ުޖމްަލ ޚަރަދަކީ  ލަފާކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިޖުތިމާޢީ  ،ތަރައްޤީއަށާއި އަތޮޅުވަނަ އަހަުރ 2018

 )ދެމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާއެވެ. 

 ގައި(   3ގެ ރިޒާވުްނ ހިންގޭ ޕްރޮގްާރމްތަކުގެ ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު )ކައުންސިލު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ދަރަނި 

ގާފައެްއ ނުވާނެއެވެ. އަިދ ކައުންސިލުގެ ަނމުގަިއ އަދި ކައުންިސލުްނ ޒިްނމާވާންޖެޭހ ގޮތަށް މިހާތަނަށް އެއްވެްސ ލޯނެްއ ނަ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަދި ނެގުމަށް ަކނޑައަޅާފައެއް ުނވާނެއެވެ. އެއްވެސް ލޯނެއް ރަށްހަވަނަ އ2018ަ

  އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނޯންނާނެކަްނ އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ޚަރަދު 

ވަަނ 97) ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުޞޫލުން ިހންގުމުެގ ޤާނޫނު(ގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރ 

މާއްދާގެ)ވ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިޘާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ަކނޑައަާޅ ޚަރަދު ިމ ބަޖެޓްގައި 

އެއީ ފެންބޮޑުވުމާއި، އަިލފާނުގެ ކާރިޘާތަކުން ލިބިދާނެގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަތޮުޅ ވާނެއެވެ. ހިމެނިފައި  ރ320,00.00

ރ އާއި ދިމާވެދާެނ ކުއްލިހާލަތަކާއި ުގޅިގެްނ 290,000.00ކޮންމެ ރަށެއްގަިއ ޕަންޕް ިސސްޓަމެްއ ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި، 

 ރުފިޔާއެވެ.   30,000.00ގައި ޚަރަދު ކުރުމަށް އެމެޖެންީސ ޚަރަދުގެ ގޮތު

 1,573,896  

 2,639,849  

 1,025,499  

 1,813,046  
 1,598,693  

 1,912,039  

2,430,000 

 ބަޖެޓް/ ޚަރަދު 

އަށް  2018ން އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށާއި، އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިނގި ޚަރަދު   އަދި 2017-2012
 ލަފާކުރާ ޚަރަދު 

 
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017

 
ފުނަދޫ / ދިވެިހާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫުނ ނަމަވެސް ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތިވެއްެޖނަަމ 

 . ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ސަޕްިލމަންޓްރީ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރެވޭނެއެވ99ެ( ގެ 2010/7)

 ވް އަދި މާލިއްޔަތު ކައުންސިލްގެ ރިޒާ 
ހިންަގމުން އަިއ އެކި އެިކ  ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީ ަމހު ކައުންިސލު އުފެދުނު އިުރ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި 2011

ވިޔަފާރިތަކުންނާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުން އަދި އާއްމު ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި ލިބިފައިހުރި ފައިސާ އާއި، ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 
 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ަނމުގައި ަގނެފައިހުރި ހިއްސާެގ ޫމނުަމތީ އަގާއިއެކު، އަތޮުޅ ކައުންސިލުެގ މާލިއްޔަތު ގައި 

ރ )ނުވަމިލިއަްނ ދުއިސައްތަ ތިރީސްއަށްހާްސ ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ / ފަސްލާރި( 9,238,474.05
 ޖަމާކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 

ނޑުމެއްނެިތ 2012އަދި  2011 ވަނަ ައހަރުވެސް އަތޮުޅ ރައްޔިތުންގެ ަނމުގައި ހިންަގމުންއައި ޕްރޮގްާރމްތައް މެދުކެ

ވަަނ 2013ަވނަ އަހަުރ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންްޑ އެކުލަވާލުމަށްފަހު، 2012ރިއަށްގެންދެވުނެވެ. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ކު

 ިމލިއަން  5 ށް ކަނޑައެޅި ކެޕިޓަލަޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ  އިޖުތިމާޢީ ،ތަރައްޤީއަށާއި އަތޮޅު

 ރުފިޔާ އެވެ. 2,275,901.66ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ުއނިކޮށް، ކައުންސިލުެގ ރިޒާވްގެބާީކ އަކީ ރުފިޔާ 

ވަނަ މާއދާެގ ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ ކައުންސިލަށް ލިބޭ 94އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިގުމުެގ ޤާނޫނުެގ 

 އިޖުތިމާޢީ  ،ތަރައްޤީއަށާއި ގެއަތޮޅުށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިން އިންސައްތައާއި، ކައުްނސިލ5ައާމްދަނީން ރިޒާވަށް ަޖމާކުރެވޭ 

ރުފިޔާ  5,303,167.40ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި 2017ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ކަނޑާ 

 އި އެުކ ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ކުރި އެރުމެއްކަން އުފަލާ %21.22ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ 2016ރައްކާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިއީ 
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 ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް އަދި މާލިއްޔަތުގައި ހުރިފައިސާ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކޮށް ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްއަށް  5ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުެގ ރިޒާވުްނ ދަށްވެފައިވަނީ، 2013
މިލިއަްނ  3.5ބަދަލުކުރުމުންނެވެ. އަދި މާލިއްޔަތުެގ ހުރިފައިސާގެ ޢަދަދު މަދުެވފައިވަނީ މަދަދު ލޯްނ ޕްރޮގްރާމްެގ ދަށުން 

 . ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައި ވުމުންނެވެ
ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓް ފޮތުގައި އަހަުރ ނިމޭއިުރ ކައުންިސުލގެ މާލިއްޔަތުގެ ގޮތުގަިއ ހުންނާނެަކމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާނީ 2017

 ރުފިޔާ ވާނީ ރައްކާކުރެވިފައެވެ.  10,829,539.41 ރުފިޔާއެވެ. ނަމެވެސް  އަހަުރ ނިުމނު އިރު 10,151,302.00
 

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ މާމުލި ލޯންޗް މަރާމާތުކުރުމަށް މި އަހަރު ދައުލަތުން އާއްމު ހިލޭއެހީެގ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 
ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އަމްދަނީ ނުލިބުނު ނަމަވެސް ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި 

ނެއެވެ. އަދި މަދަދު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން "ކިޔެވެނި އެހީ" ދިނުމަްށ އެކަމަށްހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުްނ ނެގޭ
 ވަނަ އަހަރުެގ ކުރިއަރާނެ ކަމަކަށް ލަފައެއް ނުކުރެވެއެވެ.2018ނިންމާފައިވާތީ ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތު 

 

 ނިންމުން 
ރ ލިބޭނެ 14,523,030 އެހީގެ ގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް ާއމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންާގ ޙަރަާކތްތަކަށާއި ހިލ2018ޭ

 ،ތަރައްޤީއަށާއި އަތޮޅުކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، އިދާީރ ހިނގުމަށާއި، ވިޔަވަިތ ޓްރަސްޓް ފަންޑްެގ ޚަރަދުތަކަށާއި އަދި 
 ރ ޚަރަދު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 15,599,446 ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިޖުތިމާޢީ

ލިބޭނެ އާމްދަނީއަށް ވުެރ ޚަރަދު ބޮޑުވެފައިވަނީ ވިޔަވަތި ޓްަރސްޓް ފަންޑުގެ ޕްރޮގްާރމްތަކަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުތަކާއި 
ވަނަ އަހަރު ދޫކުރުމަށް ނިންމާަފއިވާތީއެވެ. އަދި މިޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 2018"ކިޔެވެނި އެހީގެ ފައިސާ" 

ށް ެއ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އިްނ ަކމަށްވާތީ މިޚަރަދުތައް ކުރިނަމަެވްސ ވަނަ އަހަރުެގ ނިޔަލ2017ަ
ކައުންސިލުގެ ިރޒާވަށް އަސަރެއްނުކުރާނެއެވެ. ނަމަެވސް ޓްަރސްޓް ފަންޑްގަިއ ހުިރ ފައިސާގެ ޢަދަދު މަދުވާނެކަމަްށ 

 ޢަދަދު މަދުވާނެއެވެ. ލަފާކުރެވޭތީ ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުގައި ހުރިފައިސާގެ 
ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ  މާލިއްޔަތުގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު މަދުވި ނަމަވެސް 

 %5ވަނަ އަހަރު ލިބުނެަކމަށް ލަފާކުރާ ާއމްދަނީގެ 2018ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާްނ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  94ޤާނޫނުގެ 
 ގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. ރިޒާވް

 1439ރަބީޢުލްއާޚިރު  27
 2018ޖެނުއަީރ    14

 
 
 

 ޙަސަން މުޙައްމަދު          މުޙައްމަދު ޢާރިފް
 ޑިރެކްޓަރެއސިސްޓެންޓް           މިލަދުންަމޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  
 ހިސާބުތަކާ ޙަވާލުވެހުރި އިދާރީ މުވައްޒަފު ފައިސާގެ    ބަޖެޓް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ  
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 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 ގެ ތަފްޞީލް ބަޖެޓު
އަހަރަށް 2017

 ކަނޑައެޅި ބަޖެޓް 
ވަނަ އަހަރުގެ 2017

 ޖުމްލަ ޚަރަދު 
ވަނަ އަހަރުގެ 2017

 ނިޔަލަށް ބާކީ 

 3,372,386.30 3,170,949.70 6,643,3336.00 އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހިލޭ އެހީ 

 67,160.00 00.00 22,450.00 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ

 520,510.99 1,934,739.01 22,450.00 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިނގި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު

 4,060,057.29 5,105,688.71 9,121,036.00 :މުޅިޖުމްލަ

 
 

 ރިކަރެންޓް ޚަރަދު 

 2,573,328.16 2,573,328.16 5,279,965.00 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  21000

 މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދިޕެންޝަނާއި،  21300
 ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

275,243.00 132,201.66 143,041.34 

 11,745.16 8,254.84 20,000.00 ދަތުރުފަުތރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  22100

 51,041.06 53,458.94 104,500.00 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 22200

 642,325.98 269,302.02 911,628.00 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 22300

 0.00 0.00 0.00 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  22500

 50,904.60 1,095.40 52,000.00 މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 22600

 3,472,386.30 3,170,949.70 6,643,336.00 ޖުމްލަ

 
 

 ކެޕިޓަލް ަޚރަދު 
 67,160.00 0.00 22,450.00 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގެ ޚަރަދު  42300

 67,160.00 0.00 22,450.00 ޖުމްލަ

 
 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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 ކަުއންސިލްެގ މާލިްއޔަުތން ހިްނޭގ ޕްރޮގްާރމުތަުކެގ ޚަރަދު 
 62,182.71 174,167.29 236,350.00 2017ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 

 60,000.00 390,000.00 450,000.00 ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ވަޞީލަތް ހޯދައިދިނުން 

 16,443.80 127,956.20 144,400.00 މަހާސިންތާކުނި މެނޭޖުކުރުމާ ބެހޭ 

 0.00 461,515.00 461,515.00 ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން

 1,714.40- 83,714.40 82,000.00 ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު )ޑީބީއޭ/އިނގިރޭސި ކްލާސް( 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތުގެ ރޫޙް އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށާއި، 
 އާލާކުރުން 

50,000.00 49,234.75 765.25 

 4,775.00 7,225.00 12,000.00 ޑްރައިވިންގ އެގްޒަމިނަރުގެ ފީ 

 500.00 24,500.00 25,000.00 ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކުރުން 

 0.00 0.00 0.00 ކައުންސިލްގެ ވެބް ޕޯޓަލްއެއް ތައްޔާރުކުރުން 

 1,000.00 24,000.00 25,000.00 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރުން

 20,800.00 29,200.00 50,000.00 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން 

 9,700.00 50,300.00 60,000.00 ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން 

 30,000.00 0.00 30,000.00 ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 

 8,000.00 7,000.00 15,000.00 ކައުންސިލްގެ ރިޒާވުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުން 

 5,000.00 0.00 5,000.00 މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުން

 10,000.00 0.00 10,000.00 އެނގުމެއްނެތް ކުއްލި ޚަރަދު

 0.00 20,000.00 20,000.00 ޖަލްސާ( 163ކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުން )

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ 
 ފަރާތްތަކަްށ ދޭ މާލީއެހީ 

44,000.00 37,000.00 7,000.00 

ޙަރަކާތްތަކަްށ ދޭ ކުލަބު، ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ، ޘަޤާފީ 
 މާލީއެހީ 

70,000.00 31,288.00 38,712.00 

 36,599.00 33,401.00 70,000.00 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ޭދ މާލީއެހީ

 0.00 23,150.40 23,150.40 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ 

 70,000.00 0.00 70,000.00 ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 

 105,148.00 297,937.00 403,085.00 ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް ހޯދުން 

 30,749.60 0.00 30,749.60 ތިމާވެށި ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތް

 520.03 42,479.97 43,000.00 ސާވަރ އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް )އައިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދޭ ހާޑްވެއަރ(

 4,330.00 20,670.00 25,000.00 ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 520,510.99 1,934,739.01 2,455,250.00 ޖުމްލަ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017
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ނިންމުން ރިޕޯޓް  

ލިެޔ މިލަދުްނމަޑުުލ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުްނ ހިންިގ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް ވަނަ އަހަުރ 2017
 محّمدއަދި އަޅުގަނުޑމެންގެ ސާހިބާ  ރަމެވެ.ކުޝުކުރު އަށް ޙަމްދާއި، هللا سبحانه وتعالى ދެއްވިެގ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ނިންމާލުމު

އަށް ޞަލަވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ  وسلّمصلّى هللا عليه 
 އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.  ންނާއި،އާލު

ކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތައެހީތެރިވެ އިދާރީގޮތުން ،ފަންނީގޮތުންނާއި އިއެކުލަވާލުމުގަރިޕޯރޓް މި 
ހިންގުމުގަިއ  ވިލަރެސްކޮށް ޙަރަކާތްތައް ހާ ގެ އެންމެކައުންސިލުމި ޝުކުރުގައި  ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރެއް ތެރިއިޙްލާޞް

 ޝާމިލްކުރަމެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ތައްވެސް ތްރާފަޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލެއްވި 

 ކުރިމަުގ އުޖާލާކުރައްވައި  ށ.އަތޮޅުގެ އި،ވަލައްވަތާއަބަދުމެ  މަތީލްޙަމަސަލަސްކަން ޞު ތޮޅު އަ ،އިމި ލޮބުވެތި ޤައުމާ
  ينــآمـ ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންަވރު ކުރައްވާށިއެވެ.މާދަމާއެއް ދައްކަވައި، އަދަށްވުރެ ފަހި 
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